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Pozměňovací návrh 6
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Evropské politické strany a nadace by 
měly být oprávněny zaměstnávat své 
pracovníky podle čl. 2 písm. c) pracovního 
řádu ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství, stejně jako politické skupiny 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace, které 
si přejí získat uznání jako takových na 
evropské úrovni prostřednictvím 
evropského právního statusu a dostávat 
veřejné finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie, by měly 
dodržovat určité zásady a splňovat určité 
podmínky. Zejména je nezbytné, aby 
evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
uctívaly hodnoty, na nichž je založena 
Evropská unie, a které jsou uvedeny v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v 
Listině základních práv Evropské unie.

(10) Evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace, které 
si přejí získat uznání jako takových na
evropské úrovni prostřednictvím 
evropského právního statusu a dostávat 
veřejné finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie, by měly 
dodržovat určité zásady a splňovat určité 
podmínky. Zejména je nezbytné, aby 
evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
uctívaly hodnoty, na nichž je založena 
Evropská unie, a které jsou uvedeny v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v 
Listině základních práv Evropské unie.
Prahová hranice pro registraci evropské 
politické strany by měla být snadno 
dosažitelná pro oficiálně řádně 
organizovaná nadnárodní politická 
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spojenectví bez podmínky volebního 
úspěchu, aby nové politické formace 
mohly vstoupit do politické soutěže a 
přispět tak k pulzujícímu demokratickému 
životu v Evropské unii, a aby bylo 
zajištěno, že se pravidla tohoto nařízení 
pro transparentnost a dohled budou 
vztahovat na maximální počet spojenectví 
politických stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Měly by být stanoveny zásady a 
minimální požadavky týkající se řízení a 
vnitřní organizace evropských politických 
stran, zejména s cílem zajistit oddanost 
vysokým standardům vnitrostranické 
demokracie a jejich dodržování. Stanovy 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace by měly obsahovat také 
několik základních správních a právních 
ustanovení.

(11) Měly by být stanoveny zásady a 
minimální požadavky týkající se řízení a 
vnitřní organizace evropských politických 
stran, zejména s cílem zajistit oddanost 
vysokým standardům vnitrostranické 
demokracie a jejich dodržování, především 
pokud jde o postupy výběru kandidátů a 
složení kandidátních listin pro volby do 
Evropského parlamentu prostřednictvím 
jejich členských stran. Stanovy evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace by měly obsahovat také několik 
základních správních a právních 
ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Způsobilost pro financování ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie by se 
měla omezit na evropské politické strany a 
jejich přidružené evropské politické 
nadace, které byly za takové uznány a 
získaly evropský právní status. Je nezbytné 
nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření 
evropské politické strany nebyly 
nepřiměřené, ale i aby organizovaná, 
seriózní spojení politických stran i 
fyzických osob působící na nadnárodní 
úrovni mohla tyto podmínky jednoduše 
splnit. Zároveň je třeba stanovit přiměřená 
kritéria pro přidělování omezených 
prostředků z rozpočtu EU, která objektivně 
prokáží evropské ambice evropských 
politických stran a skutečnou volební 
podporu těchto stran. Nejlepším takovým 
kritériem a zároveň přesným ukazatelem 
úspěchu evropské politické strany u voličů 
je výsledek voleb do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany podle tohoto nařízení musí účastnit.
Ten by měl zohledňovat úlohu Evropského 
parlamentu coby subjektu, který přímo 
zastupuje občany Unie ve smyslu čl. 10 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i 
cíl evropských politických stran, totiž 
účastnit se plnohodnotně na 
demokratickém životě Unie a stát se 
aktivními hráči evropské zastupitelské 
demokracie, aby mohly být účinně 
vyjadřovány názory, stanoviska a politická 
vůle občanů Unie. Způsobilost 
k financování z souhrnného rozpočtu 
Evropské unie by se proto měla omezit jen 
na evropské politické strany, které jsou 
zastoupeny v Evropském parlamentu 
nejméně jedním ze svých členů, a na 
evropské politické nadace, které se o 
financování ucházejí prostřednictvím 
evropské politické strany, která je 
zastoupena v Evropském parlamentu 
alespoň jedním ze svých členů.

(12) Způsobilost pro financování ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie by se 
měla omezit na evropské politické strany a 
jejich přidružené evropské politické 
nadace, které byly za takové uznány a 
získaly evropský právní status. Je nezbytné 
nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření 
evropské politické strany nebyly 
nepřiměřené, ale i aby organizovaná,
seriózní spojení politických stran i 
fyzických osob působící na nadnárodní 
úrovni mohla tyto podmínky jednoduše 
splnit. Zároveň je třeba stanovit přiměřená 
kritéria pro přidělování omezených 
prostředků z rozpočtu EU, která objektivně 
prokáží evropské ambice evropských 
politických stran a skutečnou volební 
podporu těchto stran. Nejlepším takovým 
kritériem a zároveň přesným ukazatelem 
úspěchu evropské politické strany u voličů 
je výsledek voleb do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany podle tohoto nařízení musí účastnit.
Ten by měl zohledňovat úlohu Evropského 
parlamentu coby subjektu, který přímo 
zastupuje občany Unie ve smyslu čl. 10 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i 
cíl evropských politických stran, totiž 
účastnit se plnohodnotně na 
demokratickém životě Unie a stát se 
aktivními hráči evropské zastupitelské 
demokracie, aby mohly být účinně 
vyjadřovány názory, stanoviska a politická 
vůle občanů Unie. Způsobilost 
k financování z souhrnného rozpočtu 
Evropské unie by se proto měla omezit jen 
na evropské politické strany, které jsou 
zastoupeny v Evropském parlamentu 
nejméně jedním ze svých členů nebo 
získaly minimální volební podporu napříč 
významným počtem členských států 
v posledních volbách do Evropského 
parlamentu, a na evropské politické 
nadace, které se o financování ucházejí 
prostřednictvím evropské politické strany, 
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která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním ze svých členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména informace o jejich stanovách, 
členech, účetních závěrkách, dárcích a 
darech (příspěvcích) a grantech z rozpočtu 
Unie, jakož i informace týkající se 
rozhodnutí Evropského parlamentu o 
registraci, financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. V souladu se 
zásadou proporcionality by se povinnost 
zveřejňovat totožnost fyzických osob 
neměla vztahovat na ty členy evropských 
politických stran, kteří ke zveřejnění nedali 
výslovný souhlas, ani na dary do hodnoty 
1 000 EUR včetně za rok a od jednoho 
dárce. Stejně tak v souladu se zásadou 
proporcionality by měly být informace o 
darech zveřejňovány jednou ročně, kromě 
období volebních kampaní do Evropského 
parlamentu nebo darů nad 12 000 EUR, u 

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména informace o jejich stanovách,
členech, účetních závěrkách, dárcích a 
darech (příspěvcích) a grantech z rozpočtu 
Unie, jakož i informace týkající se 
rozhodnutí Komise o registraci, 
financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. V souladu se 
zásadou proporcionality by se povinnost 
zveřejňovat totožnost fyzických osob 
neměla vztahovat na ty členy evropských 
politických stran, kteří ke zveřejnění nedali 
výslovný souhlas, ani na dary do hodnoty 
1 000 EUR včetně za rok a od jednoho 
dárce. Stejně tak v souladu se zásadou 
proporcionality by měly být informace o 
darech zveřejňovány jednou ročně, kromě 
období volebních kampaní do Evropského 
parlamentu nebo darů nad 12 000 EUR, u 
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nichž by ke zveřejnění mělo dojít rychle. nichž by ke zveřejnění mělo dojít rychle.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V zájmu právní jistoty je vhodné 
vysvětlit, že Evropský parlament, 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace, vnitrostátní orgány 
příslušné k výkonu kontroly toho, co 
souvisí s financováním evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací, a další příslušné třetí strany, o 
nichž se zmiňuje nebo které stanoví toto 
nařízení, jsou správci údajů ve smyslu 
nařízení (ES) č. 45/2001 nebo směrnice 
95/46/ES. Rovněž je nutné upřesnit 
maximální lhůtu, po kterou mohou 
přechovávat osobní údaje shromážděné za 
účelem zajištění legality, správnosti a 
transparentnosti financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací a členství v evropských politických 
stranách. V postavení správce údajů mají 
Evropský parlament, evropské politické 
strany a evropské politické nadace, 
příslušné vnitrostátní orgány a příslušné 
třetí strany přijmout všechna příslušná 
opatření, aby splnily povinnosti uložené 
nařízením (ES) č. 45/2001 a směrnicí 
95/46/ES, zejména povinnosti spojené s 
oprávněním zpracovávat osobní údaje, 
bezpečností zpracování, poskytováním 
informací a s právy subjektů údajů na 
přístup ke svým osobním údajům stejně 
jako na jejich opravu a vymazání.

(23) V zájmu právní jistoty je vhodné 
vysvětlit, že Komise, evropské politické 
strany a evropské politické nadace, 
vnitrostátní orgány příslušné k výkonu 
kontroly toho, co souvisí s financováním 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací, a další příslušné třetí 
strany, o nichž se zmiňuje nebo které 
stanoví toto nařízení, jsou správci údajů ve 
smyslu nařízení (ES) č. 45/2001 nebo 
směrnice 95/46/ES. Rovněž je nutné 
upřesnit maximální lhůtu, po kterou mohou 
přechovávat osobní údaje shromážděné za 
účelem zajištění legality, správnosti a 
transparentnosti financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací a členství v evropských politických 
stranách. V postavení správce údajů mají 
Evropský parlament, evropské politické 
strany a evropské politické nadace, 
příslušné vnitrostátní orgány a příslušné 
třetí strany přijmout všechna příslušná 
opatření, aby splnily povinnosti uložené 
nařízením (ES) č. 45/2001 a směrnicí 
95/46/ES, zejména povinnosti spojené s 
oprávněním zpracovávat osobní údaje, 
bezpečností zpracování, poskytováním 
informací a s právy subjektů údajů na 
přístup ke svým osobním údajům stejně 
jako na jejich opravu a vymazání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Evropským parlamentem a Účetním 
dvorem, jakož i přiměřené sankce, včetně 
pro případ porušení hodnot, na kterých je 
Unie založena, evropskou politickou 
stranou nebo evropskou politickou nadací.

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Komisí a Účetním dvorem, jakož i 
přiměřené sankce, včetně pro případ 
porušení hodnot, na kterých je Unie 
založena, evropskou politickou stranou 
nebo evropskou politickou nadací.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Evropský parlament by měl
pravidelně prověřovat, zda jsou nadále 
plněny podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 

(26) Komise by měla pravidelně 
prověřovat, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
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nadací. Měl by tak činit jednou ročně nebo 
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby. Rozhodnutí týkající se 
uctívání hodnot, na kterých je Unie 
založena, by se měla přijímat pouze v 
souladu s postupem určeným speciálně k 
tomuto účelu a po konzultaci s výborem 
složeným z nezávislých osobností.

nadací. Měla by tak činit jednou ročně 
nebo po zdůvodněné žádosti některé 
fyzické či právnické osoby a toto 
prověření by mělo být prováděno na 
žádost Evropského parlamentu.
Rozhodnutí týkající se uctívání hodnot, na 
kterých je Unie založena, by se měla 
přijímat pouze v souladu s postupem 
určeným speciálně k tomuto účelu a po 
konzultaci s výborem složeným z 
nezávislých osobností. Proti rozhodnutí 
odejmout status evropské politické strany 
nebo evropské politické nadace může být 
podáno odvolání k Soudnímu dvoru 
Evropské unie v souladu s článkem 263 
SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Technická pomoc, kterou má 
Evropský parlament poskytovat 
evropským politickým stranám, by se měla 
řídit zásadou rovného zacházení, měla by 
být fakturována a hrazena a měly by se o ní 
podávat pravidelné veřejně přístupné 
zprávy.

(27) Technická pomoc, kterou má Komise
poskytovat evropským politickým stranám, 
by se měla řídit zásadou rovného 
zacházení, měla by být fakturována a 
hrazena a měly by se o ní podávat 
pravidelné veřejně přístupné zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

b) musí sestávat z členských organizací, 
které jsou právně uznávány jako 
vnitrostátní a/nebo regionální strany 
alespoň v jedné čtvrtině členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo
prostřednictvím členských stran v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

Or. fi

Pozměňovací návrh 17
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině 
členských států nejméně tři procenta 
hlasů odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině 
členských států nejméně tři procenta 
hlasů odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 19
Klaus-Heiner Lehne

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) demokratické volby všech ostatních 
řídicích orgánů a demokratické 
rozhodování v těchto řídících orgánech 
s uvedením jejich přesných pravomocí, 
povinností a složení, včetně způsobu 
jmenování a uvolňování jejich členů, 
jasných a transparentních kritérií pro výběr 
kandidátů a volby funkcionářů, jejichž 
mandát musí být časově omezen, ale může 
být obnovitelný,

d) demokratické volby všech ostatních 
řídicích orgánů a demokratické 
rozhodování v těchto řídících orgánech 
s uvedením jejich přesných pravomocí, 
povinností a složení, včetně způsobu 
jmenování a uvolňování jejich členů, 
jasných a transparentních kritérií pro výběr 
kandidátů, který musí být založen na 
demokratickém postupu, a volby 
funkcionářů, jejichž mandát musí být 
časově omezen, ale může být obnovitelný,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gerald Häfner
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) povinnost členských stran vybírat 
kandidáty pro volby do Evropského 
parlamentu otevřeným, demokratickým 
postupem, který umožňuje všem členům 
strany aktivně a pasivně se podílet na 
procesu výběru a na rozhodování o pořadí 
kandidátů na kandidátní listině,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament zřídí rejstřík (dále 
jen „rejstřík“) pro účely registrace 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací.

1. Komise zřídí rejstřík (dále jen „rejstřík“) 
pro účely registrace evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bude-li chtít zaregistrovat své stanovy, 
musí politické spojenectví, jak je 
definováno v čl. 2 odst. 2, nebo politická 
nadace přidružená k některé evropské 
politické straně podat žádost k 

2. Bude-li chtít zaregistrovat své stanovy, 
musí politické spojenectví, jak je 
definováno v čl. 2 odst. 2, nebo politická 
nadace přidružená k některé evropské 
politické straně podat žádost ke Komisi.
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Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Komise přijme rozhodnutí, které 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie 
společně se stanovami strany nebo nadace, 
anebo, když žádost nebyla schválena, 
důvody pro její zamítnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veškeré změny dokumentů nebo stanov 
předložené jako součást žádosti o registraci 
v souladu s odstavcem 3 musí být 
oznámeny Evropskému parlamentu do 
čtyř týdnů.

6. Veškeré změny dokumentů nebo stanov 
předložené jako součást žádosti o registraci 
v souladu s odstavcem 3 musí být 
oznámeny Komisi do čtyř týdnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Gerald Häfner
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému parlamentu, 
avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž 
evropská politická strana již zřejmě 
nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 
odst. 1 písm. b).

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Komisi, avšak do čtyř týdnů 
po změnách, po nichž evropská politická 
strana již zřejmě nesplňuje požadavek 
stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise bude na základě odstavců 3 až 
7 tohoto článku každoročně podávat 
zprávu Evropskému parlamentu o všech 
důležitých informacích, které obdržela. Je 
povinna informovat neprodleně Evropský 
parlament o veškerých změnách, které by 
mohly významně ovlivnit plnění podmínek 
pro registraci stanovených v článcích 3 až 
5.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament každoročně 
ověřuje, zda evropské politické strany a 
evropské politické nadace nadále plní 
podmínky a požadavky stanovené 
v článcích 3, 4 a 5.

1. Komise každoročně ověřuje, zda 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále splněny 
podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) pro 
evropské politické strany a v čl. 3 odst. 2 
písm. c) pro evropské politické nadace.

2. Komise může rozhodnout, zda jsou 
nadále splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 
písm. c) pro evropské politické strany a v 
čl. 3 odst. 2 písm. c) pro evropské politické 
nadace.

Or. fi

Pozměňovací návrh 29
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále splněny 
podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) pro 

2. Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda se domnívá, že jsou 
nadále splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 
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evropské politické strany a v čl. 3 odst. 2 
písm. c) pro evropské politické nadace.

písm. c) pro evropské politické strany a v 
čl. 3 odst. 2 písm. c) pro evropské politické 
nadace.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne Komise
zástupce dotyčné evropské politické strany 
nebo evropské politické nadace a požádá 
výbor složený z nezávislých osobností, aby 
v přiměřené lhůtě sdělil své stanovisko v 
této věci.

Or. fi

Pozměňovací návrh 31
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Komisi zdůvodněnou žádost 
o ověření, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky uvedené v odstavci 
1. Porušení hodnot, na nichž je založena 
Unie, evropskou politickou stranou, včetně 
jejích členů, nebo evropskou politickou 
nadací lze určit pouze v souladu 
s odstavcem 2.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 32
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Komisi zdůvodněnou žádost 
o ověření, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky uvedené v odstavci 
1. Porušení hodnot, na nichž je založena 
Unie, evropskou politickou stranou, včetně 
jejích členů, nebo evropskou politickou 
nadací lze určit pouze v souladu 
s odstavcem 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dospěje-li Komise k závěru, že 
podmínky čl. 3 odst. 1 písm. c) pro 
registraci evropské politické strany a čl. 3 
odst. 2 písm. c) pro registraci evropské 
politické nadace již nejsou splněny, nebo 
na žádost Evropského parlamentu podle 
odstavce 2 tohoto článku, přijme 
rozhodnutí, zda zachovat či nezachovat 
status registrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gerald Häfner
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že 
některá z podmínek nebo požadavků 
uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, 
použije ustanovení článku 11 nebo článku 
22 nebo obou s náležitým zohledněním 
článku 23.

4. Jestliže Komise shledá, že některá z 
podmínek nebo požadavků uvedených v 
odstavci 1 již nejsou plněny, použije 
ustanovení článku 11 nebo článku 22 nebo 
obou s náležitým zohledněním článku 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí 
o ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Komise přijme rozhodnutí o ukončení 
evropského právního statusu a vyškrtnutí z 
rejstříku.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující 
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem
nebo získala v posledních volbách do 
Evropského parlamentu nejméně v jedné 
čtvrtině členských států alespoň 1 % hlasů
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finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

a která se nenachází v situaci zdůvodňující 
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace podávají současně s roční 
účetní závěrkou Evropskému parlamentu
podle článku 19 také seznam všech dárců a 
jejich odpovídajících darů s uvedením 
charakteru a hodnoty jednotlivých darů.
Tento odstavec se rovněž vztahuje na 
příspěvky členů uvedené v odstavcích 7 a 
8.

2. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace podávají současně s roční 
účetní závěrkou Komisi podle článku 19 
také seznam všech dárců a jejich 
odpovídajících darů s uvedením charakteru 
a hodnoty jednotlivých darů. Tento 
odstavec se rovněž vztahuje na příspěvky 
členů uvedené v odstavcích 7 a 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dary, které obdrží evropské politické 
strany a evropské politické nadace do šesti 
měsíců před volbami do Evropského 
parlamentu musí být písemně nahlášeny 
Evropskému parlamentu v souladu s 

3. Dary, které obdrží evropské politické 
strany a evropské politické nadace do šesti 
měsíců před volbami do Evropského 
parlamentu musí být písemně nahlášeny 
Komisi v souladu s ustanoveními odstavce 
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ustanoveními odstavce 2 jednou týdně. 2 jednou týdně.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 
12 000 EUR, které přijaly evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, jsou bezodkladně písemně hlášeny 
Evropskému parlamentu v souladu s 
ustanoveními odstavce 2.

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 
12 000 EUR, které přijaly evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, jsou bezodkladně písemně hlášeny 
Komisi v souladu s ustanoveními odstavce 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- není-li možné dar vrátit, nahlášen 
Evropskému parlamentu. Schvalující 
osoba přistoupí k vytvoření a schválení 
inkasního příkazu v souladu s 
ustanoveními článků [71] a [72] finančního 
nařízení. Finanční prostředky se zaúčtují 
jako obecné příjmy do rozpočtového oddílu 
Evropského parlamentu.

- není-li možné dar vrátit, nahlášen Komisi.
Schvalující osoba přistoupí k vytvoření a 
schválení inkasního příkazu v souladu s 
ustanoveními článků [71] a [72] finančního 
nařízení. Finanční prostředky se zaúčtují 
jako obecné příjmy do rozpočtového oddílu 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Gerald Häfner
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány a Evropský parlament
dohodnou praktické aspekty pro sdílení 
informací o evropských politických 
stranách a evropských politických 
nadacích.

Vnitrostátní orgány a Komise dohodnou 
praktické aspekty pro sdílení informací o 
evropských politických stranách a 
evropských politických nadacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat 
Evropský parlament a Účetní dvůr, aby 
provedly na místě audit dokladů evropské 
politické strany, která obdržela [příspěvek] 
nebo evropské politické nadace, která 
obdržela grant ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie.

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat Komisi a 
Účetní dvůr, aby provedly na místě audit 
dokladů evropské politické strany, která 
obdržela [příspěvek] nebo evropské 
politické nadace, která obdržela grant ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá technická podpora Evropského 
parlamentu evropským politickým stranám 

Veškerá technická podpora Komise
evropským politickým stranám je založena 
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je založena na zásadě rovného zacházení.
Poskytuje se za podmínek, které nejsou 
méně výhodné, než jsou podmínky 
poskytované jiným externím organizacím a 
sdružením, jimž může být poskytována 
podobná podpora, a dodává se na základě 
faktury a za úplatu.

na zásadě rovného zacházení. Poskytuje se 
za podmínek, které nejsou méně výhodné, 
než jsou podmínky poskytované jiným 
externím organizacím a sdružením, jimž 
může být poskytována podobná podpora, a 
dodává se na základě faktury a za úplatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 24 Evropský 
parlament zveřejní podrobnosti technické 
podpory poskytované jednotlivým 
evropským politickým stranám ve výroční 
zprávě do tří měsíců po skončení 
rozpočtového období.

V souladu s článkem 24 Komise zveřejní 
podrobnosti technické podpory 
poskytované jednotlivým evropským 
politickým stranám ve výroční zprávě do 
tří měsíců po skončení rozpočtového 
období.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního 
nařízení, nebo že evropská politická strana 

1. Jestliže Komise shledá, že v souladu s čl. 
7 odst. 2 evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace nedodržela 
hodnoty, na kterých je Unie založena, nebo 
že byla pravomocně odsouzena za 
nezákonnou činnost poškozující finanční 
zájmy Unie dle definice v čl. 93 odst. 1 
písm. e) finančního nařízení, nebo že 
evropská politická strana nedodržela 
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nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

minimální pravidla vnitrostranické 
demokracie, jak to vyžaduje čl. 4 odst. 2, 
může být dotyčná evropská politická strana 
nebo evropská politická nadace vyškrtnuta 
z rejstříku, může pozbýt svého statusu v 
souladu s článkem 11, a jakékoli dosud 
platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které obdržela podle 
tohoto nařízení, může být staženo a 
jakákoli dosud platná dohoda o takovém 
financování ukončena a veškeré finanční 
prostředky Unie budou vráceny, včetně 
nevyužitých prostředků Unie z předchozích 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci peněžitou pokutu podle jím
stanovené stupnice:

2. Komise uloží evropské politické straně 
nebo evropské politické nadaci peněžitou 
pokutu podle jí stanovené stupnice:

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě neoznámení podle čl. 6 odst. 6 
a 7 nebo pokud Evropský parlament
shledá, že evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace kdykoli úmyslně 

b) v případě neoznámení podle čl. 6 odst. 6 
a 7 nebo pokud Komise shledá, že 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace kdykoli úmyslně poskytla 
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poskytla nepravdivé nebo zavádějící 
informace,

nepravdivé nebo zavádějící informace,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě nenahlášení dárců a jejich 
odpovídajících darů Evropskému 
parlamentu v souladu s čl. 15 odst. 2 nebo 
nenahlášení darů v souladu s čl. 15 odst. 3 
a 4,

d) v případě nenahlášení dárců a jejich 
odpovídajících darů Komisi v souladu s čl. 
15 odst. 2 nebo nenahlášení darů v souladu 
s čl. 15 odst. 3 a 4,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský parlament zohlední závažnost, 
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 
jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a 
opatření přijatá pro dosažení souladu s 
podmínkami a požadavky tohoto nařízení.
Peněžitý trest musí být účinný a odrazující 
a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace za rok, kdy byla 
sankce uložena.

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Komise zohlední závažnost, trvání a 
případně opakování porušení povinnosti, 
čas, který uplynul od takového jednání, 
úmysl nebo stupeň nedbalosti a opatření 
přijatá pro dosažení souladu s podmínkami 
a požadavky tohoto nařízení. Peněžitý trest 
musí být účinný a odrazující a nesmí 
přesáhnout 10 % ročního rozpočtu dotčené 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace za rok, kdy byla sankce 
uložena.
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, která v návaznosti na 
porušení popsané v odstavci 2 písm. a) 
nezavede opatření požadovaná Evropským 
parlamentem pro nápravu situace, přestože 
ji byla poskytnuta příležitost učinit tak na 
základě článku 23, může být vyškrtnuta z 
rejstříku a pozbývá svého statusu v souladu 
s článkem 11 a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
bude staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování bude 
ukončena a veškeré finanční prostředky 
Unie budou vráceny, včetně nevyužitých 
prostředků Unie z předchozích let.

4. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, která v návaznosti na 
porušení popsané v odstavci 2 písm. a) 
nezavede opatření požadovaná Komisí pro 
nápravu situace, přestože jí byla 
poskytnuta příležitost učinit tak na základě 
článku 23, může být vyškrtnuta z rejstříku 
a pozbývá svého statusu v souladu s 
článkem 11 a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
bude staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování bude 
ukončena a veškeré finanční prostředky 
Unie budou vráceny, včetně nevyužitých 
prostředků Unie z předchozích let.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 
poskytne Evropský parlament dotčené 
evropské politické straně nebo evropské 
politické nadaci příležitost předložit své 
připomínky, a je-li to relevantní a vhodné, 
přijmout opatření potřebná pro nápravu 

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 
poskytne Komise dotčené evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci příležitost předložit své připomínky, 
a je-li to relevantní a vhodné, přijmout 
opatření potřebná pro nápravu situace v 
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situace v přiměřené lhůtě. přiměřené lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud to Evropský parlament považuje
za nezbytné, může poskytnout slyšení také 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 
včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 
3.

2. Pokud to Komise nebo Evropský 
parlament považují za nezbytné, mohou
poskytnout slyšení také jiným fyzickým 
nebo právnickým osobám, včetně 
stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti o 
registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to 
nejpozději čtyři týdny poté, co Evropský 
parlament přijal rozhodnutí; po tomto datu 
zveřejní veškeré změny oznámené 
Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 
6 a 7,

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti o 
registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to 
nejpozději čtyři týdny poté, co Komise
přijala rozhodnutí; po tomto datu zveřejní 
veškeré změny oznámené Komisi podle čl. 
6 odst. 6 a 7,

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 
odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Evropský parlament 
přijal rozhodnutí,

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 
odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Komise přijala
rozhodnutí,

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných 
rozhodnutí Evropského parlamentu podle 
článku 22, včetně, pokud je to vhodné, 
stanovisek přijatých výborem nezávislých 
osobností v souladu s čl. 7 odst. 2 a 
s náležitým zohledněním ustanovení 
nařízení (ES) č. 45/2001,

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných 
rozhodnutí Komise podle článku 22, 
včetně, pokud je to vhodné, stanovisek 
přijatých výborem nezávislých osobností v 
souladu s čl. 7 odst. 2 a s náležitým 
zohledněním ustanovení nařízení (ES) č. 
45/2001,

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) hodnotící zprávu Evropského j) hodnotící zprávu Komise o uplatňování 
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parlamentu o uplatňování tohoto nařízení 
a financovaných činnostech v souladu 
s článkem 27.

tohoto nařízení a financovaných činnostech 
v souladu s článkem 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Komise celkový 
počet členů, totožnost právnických osob, 
které jsou členy, a jména fyzických osob, 
které daly výslovný písemný souhlas k 
jejich zveřejnění. Evropské politické strany 
požádají o tento souhlas jako samozřejmost 
všechny fyzické osoby, které jsou jejich 
členy.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním 
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 
informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Evropským 

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 
informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Komisí, úřadem 
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parlamentem, úřadem OLAF, Účetním 
dvorem, příslušnými vnitrostátními orgány 
a externími subjekty či jimi pověřenými 
odborníky zpracovávány pro účely auditu a 
kontroly. Evropský parlament začlení při 
uplatňování článku 11 nařízení (ES) č. 
45/2001 tytéž informace do výzev k 
podávání žádostí o [příspěvky] nebo 
návrhů podle čl. 13 odst. 1.

OLAF, Účetním dvorem, příslušnými 
vnitrostátními orgány a externími subjekty 
či jimi pověřenými odborníky 
zpracovávány pro účely auditu a kontroly.
Evropský parlament začlení při 
uplatňování článku 11 nařízení (ES) č. 
45/2001 tytéž informace do výzev k 
podávání žádostí o [příspěvky] nebo 
návrhů podle čl. 13 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropský parlament a 
výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 vyhovět 
nařízení (ES) č. 45/2001. Pro účely 
zpracování osobních údajů jsou 
považovány za správce údajů v souladu s 
čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropský parlament, 
Komise a výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 
vyhovět nařízení (ES) č. 45/2001. Pro 
účely zpracování osobních údajů jsou 
považovány za správce údajů v souladu s 
čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a 
transparentnost financování evropských 

3. Evropský parlament, Komise a výbor 
uvedený v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní 
údaje jimi shromážděné podle tohoto 
nařízení nebyly použity k žádnému jinému 
účelu, než pro zajištění legality, řádnosti a 
transparentnosti financování evropských 
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politických stran a evropských politických 
nadací a členství evropských politických 
stran. Tyto osobní údaje zničí nejpozději 
24 měsíců po zveřejnění příslušných 
informací v souladu s článkem 24.

politických stran a evropských politických 
nadací a členství evropských politických 
stran. Tyto osobní údaje zničí nejpozději 
24 měsíců po zveřejnění příslušných 
informací v souladu s článkem 24.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány a nezávislé 
subjekty nebo odborníci zmocnění k 
provádění auditu účtů použijí obdržené 
osobní údaje pouze k výkonu kontroly 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací. Tyto 
osobní údaje zničí v souladu s platnou 
vnitrostátní právní úpravou po jejich 
předání Evropskému parlamentu podle čl. 
20 odst. 3.

4. Příslušné vnitrostátní orgány a nezávislé 
subjekty nebo odborníci zmocnění k 
provádění auditu účtů použijí obdržené 
osobní údaje pouze k výkonu kontroly 
financování evropských politických stran a
evropských politických nadací. Tyto 
osobní údaje zničí v souladu s platnou 
vnitrostátní právní úpravou po jejich 
předání Komisi podle čl. 20 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 dost. 2 respektovaly a chránily 
základní práva a svobody fyzických osob 
při zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení. Aniž je dotčen soudní přezkum, 

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament, Evropská komise
a výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 
respektovaly a chránily základní práva a 
svobody fyzických osob při zpracování 
osobních údajů podle tohoto nařízení. Aniž 
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může každý subjekt údajů podat stížnost 
evropskému inspektorovi ochrany údajů, 
má-li za to, že jeho právo na ochranu jeho 
osobních údajů bylo porušeno v důsledku 
zpracování těchto údajů Evropským 
parlamentem nebo výborem.

je dotčen soudní přezkum, může každý 
subjekt údajů podat stížnost evropskému 
inspektorovi ochrany údajů, má-li za to, že 
jeho právo na ochranu jeho osobních údajů 
bylo porušeno v důsledku zpracování 
těchto údajů Evropským parlamentem, 
Evropskou komisí nebo výborem.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament stanoví správní 
postupy pro odvolání proti rozhodnutím 
týkajícím se registrace stanov, financování 
či sankcí.

1. Evropský parlament může na základě 
stížností podaných osobami majícími 
oprávněný zájem na napadnutí přijatého
rozhodnutí přezkoumat své rozhodnutí 
týkající se registrace stanov, financování či 
sankcí.

Or. bg

Odůvodnění

Nařízení upravuje administrativní a soudní napadení rozhodnutí Evropského parlamentu 
týkajících se registrace stanov, financování či sankcí ze strany osob, které podávají žádost o 
registraci, nebo ze strany evropských politických stran nebo evropských politických nadací. V 
rámci správního postupu pro odvolání je Evropský parlament právně způsobilý k 
přezkoumání svých rozhodnutí, pokud o takový přezkum žádají osoby mající oprávněný zájem, 
které podaly stížnost.

Pozměňovací návrh 64
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament stanoví správní 
postupy pro odvolání proti rozhodnutím 
týkajícím se registrace stanov, financování 
či sankcí.

1. Komise stanoví správní postupy pro 
odvolání proti rozhodnutím týkajícím se 
registrace stanov, financování či sankcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odvolací správní řízení nemá odkladný 
účinek. Evropský parlament však může, 
pokud to podle jeho názoru okolnosti 
vyžadují, pozastavit uplatňování jím 
přijatého rozhodnutí.

2. Podání stížnosti nemá odkladný účinek.
Evropský parlament může, pokud to podle 
jeho posouzení okolnosti vyžadují, 
pozastavit uplatňování jím přijatého 
rozhodnutí. Odmítne-li Evropský 
parlament stížnost, musí ji předat 
k přezkumu Evropskému soudnímu dvoru 
jako příslušnému orgánu.

Or. bg

Odůvodnění

Nařízení upravuje administrativní a soudní napadení rozhodnutí Evropského parlamentu 
týkajících se registrace stanov, financování či sankcí ze strany osob, které podávají žádost o 
registraci, nebo ze strany evropských politických stran nebo evropských politických nadací.
Pokud Evropský parlament odmítne přezkum rozhodnutí ve prospěch osob majících 
oprávněný zájem, které podaly stížnost, je správné, aby měl Evropský parlament povinnost 
postoupit jejich stížnost právní cestou k dalšímu zvážení. Tato nová povinnost uložená 
Evropskému parlamentu bude znamenat, že práva a oprávněné zájmy stěžovatelů budou lépe 
chráněny.

Pozměňovací návrh 66
Gerald Häfner
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odvolací správní řízení nemá odkladný 
účinek. Evropský parlament však může, 
pokud to podle jeho názoru okolnosti 
vyžadují, pozastavit uplatňování jím
přijatého rozhodnutí.

2. Odvolací správní řízení nemá odkladný 
účinek. Komise však může, pokud to podle 
jejího názoru okolnosti vyžadují, 
pozastavit uplatňování jí přijatého 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí přijatá na základě tohoto 
nařízení mohou být předmětem soudního 
řízení před Soudním dvorem Evropské unie 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. Rozhodnutí přijatá na základě tohoto 
nařízení mohou být předmětem soudního 
řízení před Soudním dvorem Evropské unie 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato 
rozhodnutí uvedená v čl. 26 odst. 1 mohou 
být rovněž napadena pouze právním 
odvoláním.

Or. bg

Odůvodnění

Nařízení upravuje administrativní a soudní napadení rozhodnutí Evropského parlamentu 
týkajících se registrace stanov, financování či sankcí ze strany osob, které podávají žádost o 
registraci, nebo ze strany evropských politických stran nebo evropských politických nadací.
Aby byla chráněna práva a právní zájmy osob s oprávněným zájmem na napadení rozhodnutí 
Evropského parlamentu, nařízení musí výslovně uvádět, že správní odvolání nesmí být 
překážkou přímému podání žádosti k Soudnímu dvoru.

Pozměňovací návrh 68
Gerald Häfner
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Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament přijme rozhodnutí, 
kterým stanoví pravidla a postupy pro 
provádění tohoto nařízení, včetně zřízení 
rejstříku.

Komise přijme prováděcí nařízení, kterým 
stanoví pravidla a postupy pro provádění 
tohoto nařízení, včetně zřízení rejstříku.

Or. en


