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Ændringsforslag 6
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Europæiske politiske partier og fonde 
bør have ret til at beskæftige deres 
personale i henhold til artikel 2, litra c), i 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i Fællesskaberne på lige fod med Europa-
Parlamentets politiske grupper.

Or. en

Ændringsforslag 7
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
europæisk plan via en europæisk retlig 
status og modtage offentlig finansiering via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, bør overholde visse principper og 
opfylde visse betingelser. Det er navnlig 
nødvendigt, at europæiske politiske partier 
og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde respekterer de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(10) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
europæisk plan via en europæisk retlig 
status og modtage offentlig finansiering via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, bør overholde visse principper og 
opfylde visse betingelser. Det er navnlig 
nødvendigt, at europæiske politiske partier 
og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde respekterer de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Med henblik 
på at give nye sammenslutninger 
mulighed for at deltage i den politiske 
konkurrence og dermed bidrage til et 
dynamisk demokratisk liv i Den 
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Europæiske Union samt sikre, at et 
maksimalt antal partialliancer er omfattet 
af reglerne for gennemsigtighed og tilsyn 
i denne forordning, bør spærregrænsen 
for at registrere et europæisk politisk parti 
være let at overholde for formelt 
velorganiserede tværnationale politiske 
alliancer, uden at vellykkede 
valgresultater betragtes som en 
forudsætning. 

Or. en

Ændringsforslag 8
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Principper og minimumskrav for 
europæiske politiske partiers forvaltning og 
interne organisation bør fastlægges, bl.a. 
for at sikre overholdelse af høje standarder 
for internt partidemokrati. Statutten for et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond bør også indeholde en række 
grundlæggende administrative og retlige 
bestemmelser.

(11) Principper og minimumskrav for 
europæiske politiske partiers forvaltning og 
interne organisation bør fastlægges, bl.a. 
for at sikre overholdelse af høje standarder 
for internt partidemokrati, navnlig med 
hensyn til procedurerne for udvælgelse af 
kandidater og sammensætningen af 
valglister til valg til Europa-Parlamentet 
gennem deres medlemspartier. Statutten 
for et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond bør også indeholde 
en række grundlæggende administrative og 
retlige bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 9
Gerald Häfner

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kun europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der er anerkendt som sådan, og som 
har opnået europæisk retlig status, bør være 
berettiget til at modtage støtte via Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Det er vigtigt at sikre, at betingelserne for 
at blive et europæisk politisk parti ikke er 
for strenge, men nemt kan opfyldes af 
organiserede og seriøse tværnationale 
alliancer af politiske partier eller fysiske 
personer eller begge, men det er også 
vigtigt at indføre proportionelle kriterier 
med henblik på tildeling af de begrænsede 
midler via EU-budgettet, der objektivt 
viser et europæisk politisk partis reelle 
europæiske ambition og reelle vælgerstøtte. 
Et sådant kriterium fremgår klarest af 
resultatet af valg til Europa-Parlamentet, 
som det europæiske politiske parti i 
henhold til denne forordning skal deltage i, 
og som giver en klar indikation af et 
europæisk politisk partis vælgertilslutning. 
Det bør afspejle, at Europa-Parlamentet 
direkte repræsenterer unionsborgerne i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Union, og de europæiske 
politiske partiers mål om fuldt ud at deltage 
i Unionens demokratiske liv og blive 
aktive aktører i EU's repræsentative 
demokrati for effektivt at udtrykke 
unionsborgernes synspunkter, holdninger 
og politiske vilje. Støtteberettigelse via 
Den Europæiske Unions budget bør derfor 
begrænses til europæiske politiske partier, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst ét af deres medlemmer og til 
europæiske politiske fonde, der søger via et 
europæisk politisk parti, som er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 
mindst ét af deres medlemmer.

(12) Kun europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der er anerkendt som sådan, og som 
har opnået europæisk retlig status, bør være 
berettiget til at modtage støtte via Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Det er vigtigt at sikre, at betingelserne for 
at blive et europæisk politisk parti ikke er 
for strenge, men nemt kan opfyldes af 
organiserede og seriøse tværnationale 
alliancer af politiske partier eller fysiske 
personer eller begge, men det er også 
vigtigt at indføre proportionelle kriterier 
med henblik på tildeling af de begrænsede 
midler via EU-budgettet, der objektivt 
viser et europæisk politisk partis reelle 
europæiske ambition og reelle vælgerstøtte. 
Et sådant kriterium fremgår klarest af 
resultatet af valg til Europa-Parlamentet, 
som det europæiske politiske parti i 
henhold til denne forordning skal deltage i, 
og som giver en klar indikation af et 
europæisk politisk partis vælgertilslutning. 
Det bør afspejle, at Europa-Parlamentet 
direkte repræsenterer unionsborgerne i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Union, og de europæiske 
politiske partiers mål om fuldt ud at deltage 
i Unionens demokratiske liv og blive 
aktive aktører i EU's repræsentative 
demokrati for effektivt at udtrykke 
unionsborgernes synspunkter, holdninger 
og politiske vilje. Støtteberettigelse via 
Den Europæiske Unions budget bør derfor 
begrænses til europæiske politiske partier, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst ét af deres medlemmer eller 
har opnået et minimumniveau af 
vælgerstøtte i et betydeligt antal 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet, og til europæiske 
politiske fonde, der søger via et europæisk 
politisk parti, som er repræsenteret i 
Europa-Parlamentet med mindst ét af deres 
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medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 10
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. 
vedrørende deres statut, medlemskab, 
regnskaber, donorer og gaver, [bidrag] og 
tilskud modtaget via Den Europæiske 
Unions budget samt oplysninger om 
beslutninger, der er truffet af Europa-
Parlamentet vedrørende registrering, 
finansiering og sanktioner, offentliggøres. 
At indføre regler, der sikrer, at disse 
oplysninger er offentligt tilgængelige, er 
den mest effektive måde til at sikre lige 
vilkår og en retfærdig konkurrence mellem 
politiske kræfter og opretholde en åben, 
gennemsigtig og demokratisk lovgivnings-
og valgproces, der styrker borgernes og 
vælgernes tillid til det europæiske 
repræsentative demokrati, og generelt 
forebygger korruption og magtmisbrug. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør 
forpligtelsen til at offentliggøre fysiske 
personers identitet ikke finde anvendelse 
på de medlemmer af et europæisk politisk 
parti, der ikke har givet deres udtrykkelige 
samtykke til offentliggørelse, eller på gaver 
under 1 000 EUR pr. år og pr. donor. 
Ligeledes i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør oplysninger 
om gaver offentliggøres årligt, dog ikke 

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. 
vedrørende deres statut, medlemskab, 
regnskaber, donorer og gaver, [bidrag] og 
tilskud modtaget via Den Europæiske 
Unions budget samt oplysninger om 
beslutninger, der er truffet af
Kommissionen vedrørende registrering, 
finansiering og sanktioner, offentliggøres. 
At indføre regler, der sikrer, at disse 
oplysninger er offentligt tilgængelige, er
den mest effektive måde til at sikre lige 
vilkår og en retfærdig konkurrence mellem 
politiske kræfter og opretholde en åben, 
gennemsigtig og demokratisk lovgivnings-
og valgproces, der styrker borgernes og 
vælgernes tillid til det europæiske 
repræsentative demokrati, og generelt 
forebygger korruption og magtmisbrug. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør 
forpligtelsen til at offentliggøre fysiske 
personers identitet ikke finde anvendelse 
på de medlemmer af et europæisk politisk 
parti, der ikke har givet deres udtrykkelige 
samtykke til offentliggørelse, eller på gaver 
under 1 000 EUR pr. år og pr. donor. 
Ligeledes i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør oplysninger 
om gaver offentliggøres årligt, dog ikke 
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under kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet eller gaver på over 
12 000 EUR, der bør offentliggøres straks.

under kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet eller gaver på over 
12 000 EUR, der bør offentliggøres straks.

Or. en

Ændringsforslag 11
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Af hensyn til retssikkerheden er det 
hensigtsmæssigt at fastslå, at Europa-
Parlamentet, de europæiske politiske 
partier og de europæiske politiske fonde, 
de nationale myndigheder, der har ansvar 
for at kontrollere aspekter vedrørende 
finansiering af europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, og andre 
relevante tredjeparter, som er nævnt eller 
foreskrevet i denne forordning, er 
registeransvarlige i medfør af forordning
(EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF. Det 
er ligeledes nødvendigt at præcisere 
maksimumperioden for tilbageholdelse af 
de personoplysninger, der indsamles for at 
sikre en lovlig, regelmæssig og 
gennemsigtig finansiering af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde og medlemskab af europæiske 
politiske partier. Europa-Parlamentet, de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde, de kompetente 
nationale myndigheder og de relevante 
tredjeparter skal i deres egenskab af 
registeransvarlige træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opfylde forpligtelserne i forordning (EF) 
nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF, navnlig 
forpligtelser vedrørende en lovlig og sikker 
behandling, tilvejebringelse af oplysninger 
og de berørte personers adgang til deres 
personoplysninger samt rettelse og sletning 

(23) Af hensyn til retssikkerheden er det 
hensigtsmæssigt at fastslå, at
Kommissionen, de europæiske politiske 
partier og de europæiske politiske fonde, 
de nationale myndigheder, der har ansvar 
for at kontrollere aspekter vedrørende 
finansiering af europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, og andre 
relevante tredjeparter, som er nævnt eller 
foreskrevet i denne forordning, er 
registeransvarlige i medfør af forordning
(EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF. Det 
er ligeledes nødvendigt at præcisere 
maksimumperioden for tilbageholdelse af 
de personoplysninger, der indsamles for at 
sikre en lovlig, regelmæssig og 
gennemsigtig finansiering af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde og medlemskab af europæiske 
politiske partier. Europa-Parlamentet, de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde, de kompetente 
nationale myndigheder og de relevante 
tredjeparter skal i deres egenskab af 
registeransvarlige træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opfylde forpligtelserne i forordning (EF) 
nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF, navnlig 
forpligtelser vedrørende en lovlig og sikker 
behandling, tilvejebringelse af oplysninger 
og de berørte personers adgang til deres 
personoplysninger samt rettelse og sletning 
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af deres personoplysninger. af deres personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 12
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 
og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra
Europa-Parlamentet og Revisionsretten 
samt proportionelle sanktioner, herunder 
hvis et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond krænker de 
værdier, Unionen bygger på.

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 
og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra
Kommissionen og Revisionsretten samt 
proportionelle sanktioner, herunder hvis et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond krænker de værdier, Unionen 
bygger på.

Or. en

Ændringsforslag 13
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Europa-Parlamentet bør (26) Kommissionen bør regelmæssigt 
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regelmæssigt kontrollere, at de betingelser 
og krav, der gælder for registrering og 
finansiering af europæiske politiske partier 
eller europæiske politiske fonde, til 
stadighed er opfyldt. Denne kontrol bør 
udføres årligt eller efter begrundet 
anmodning fra en fysisk eller juridisk 
person. Beslutninger vedrørende 
overholdelse af de værdier, som Unionen 
bygger på, bør kun træffes ifølge en 
procedure, der er specielt udformet i den 
henseende, og efter høring af et udvalg af 
uafhængige fremtrædende personer.

kontrollere, at de betingelser og krav, der 
gælder for registrering og finansiering af 
europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, til stadighed er 
opfyldt. Denne kontrol bør udføres årligt 
eller efter begrundet anmodning fra en 
fysisk eller juridisk person og bør udføres 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet. 
Beslutninger vedrørende overholdelse af de 
værdier, som Unionen bygger på, bør kun 
træffes ifølge en procedure, der er specielt 
udformet i den henseende, og efter høring 
af et udvalg af uafhængige fremtrædende 
personer. Afgørelser om at tilbagekalde en 
status som europæisk politisk parti eller 
europæisk politisk fond kan ankes til Den 
Europæiske Unions Domstol i henhold til 
artikel 263 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 14
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den tekniske bistand, som Europa-
Parlamentet skal yde europæiske politiske 
partier, bør baseres på princippet om 
ligebehandling og ydes mod regning og 
betaling, og bør være genstand for en 
regelmæssig offentlig rapport.

(27) Den tekniske bistand, som
Kommissionen skal yde europæiske 
politiske partier, bør baseres på princippet 
om ligebehandling og ydes mod regning og 
betaling, og bør være genstand for en 
regelmæssig offentlig rapport.

Or. en

Ændringsforslag 15
Gerald Häfner

Forslag til forordning



PE502.095v01-00 10/35 AM\922672DA.doc

DA

Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller

b) den skal bestå af 
medlemsorganisationer, som er retligt 
anerkendt som nationale og/eller 
regionale partier i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne,

Or. en

Ændringsforslag 16
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller
gennem sine medlemspartier i de nationale 
eller regionale parlamenter eller regionale 
forsamlinger, eller

Or. fi

Ændringsforslag 17
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 18
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

udgår

Or. fi

Ændringsforslag 19
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) demokratisk valg af og demokratiske
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 
ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af dets 
medlemmer og klare og åbne kriterier for 
udvælgelse af kandidater og valg af 
embedshavere, hvis mandat skal være 
tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser,
ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af dets 
medlemmer og klare og åbne kriterier for 
udvælgelse af kandidater, som skal være 
baseret på en demokratisk procedure, og 
valg af embedshavere, hvis mandat skal 
være tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

Or. en

Ændringsforslag 20
Gerald Häfner
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) dens medlemspartiers forpligtelse til 
at udvælge kandidater til valgene til 
Europa-Parlamentet i en åben, 
demokratisk proces, der gør det muligt for 
alle partimedlemmer at deltage aktivt og 
passivt i udvælgelsesprocessen og i 
afgørelserne om kandidaternes 
rækkefølge på valglisterne

Or. en

Ændringsforslag 21
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet opretter et register
(herefter kaldet "registret") med henblik på 
registrering af et europæisk politisk parti 
og en europæisk politisk fond.

1. Kommissionen opretter et register
(herefter kaldet "registret") med henblik på 
registrering af et europæisk politisk parti 
og en europæisk politisk fond.

Or. en

Ændringsforslag 22
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at registrere statutten skal alliancen 
af politiske partier som defineret i artikel 2, 
stk. 2, eller den politiske fond, der er 
tilknyttet et europæisk politisk parti, 

2. For at registrere statutten skal alliancen 
af politiske partier som defineret i artikel 2, 
stk. 2, eller den politiske fond, der er 
tilknyttet et europæisk politisk parti, 
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indgive en ansøgning til Europa-
Parlamentet.

indgive en ansøgning til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 23
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager
Kommissionen en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

Or. en

Ændringsforslag 24
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ændringer af de dokumenter eller den 
statut, der er indgivet med henblik på 
ansøgning om registrering i henhold til stk. 
3, skal meddeles Europa-Parlamentet
inden for en frist på fire uger.

6. Ændringer af de dokumenter eller den 
statut, der er indgivet med henblik på 
ansøgning om registrering i henhold til stk. 
3, skal meddeles Kommissionen inden for 
en frist på fire uger.

Or. en

Ændringsforslag 25
Gerald Häfner
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Parlamentet, dog inden for en frist på fire 
uger for ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til
Kommissionen, dog inden for en frist på 
fire uger for ændringer, der kan betyde, at 
det europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 26
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen aflægger årligt rapport 
til Europa-Parlamentet om alle relevante 
oplysninger, som den har modtaget i 
henhold til stk. 3 og 7 i denne artikel. Den 
underretter straks Europa-Parlamentet 
om eventuelle ændringer, som i væsentlig 
grad kan påvirke opfyldelsen af 
betingelserne for registrering som 
omhandlet i artikel 3-5.

Or. en

Ændringsforslag 27
Gerald Häfner

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, 
at de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

1. Kommissionen kontrollerer årligt, at de 
betingelser og krav, der er fastsat i artikel 
3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de europæiske 
politiske partier og de europæiske politiske 
fonde.

Or. en

Ændringsforslag 28
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en fjerdedel af Europa-
Parlamentets medlemmer, der 
repræsenterer mindst tre politiske 
grupper, anmoder om det, beslutter 
Europa-Parlamentet med et flertal af sine 
medlemmer, om betingelsen i artikel 3, stk. 
1, litra c), for et europæisk politisk partis 
vedkommende og i artikel 3, stk. 2, litra c), 
for en europæisk politisk fonds 
vedkommende fortsat er opfyldt.

2. Kommissionen kan beslutte, hvorvidt
betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra c), for et 
europæisk politisk partis vedkommende og 
i artikel 3, stk. 2, litra c), for en europæisk 
politisk fonds vedkommende fortsat er 
opfyldt.

Or. fi

Ændringsforslag 29
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 

2. Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
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beslutter Europa-Parlamentet med et flertal 
af sine medlemmer, om betingelsen i 
artikel 3, stk. 1, litra c), for et europæisk 
politisk partis vedkommende og i artikel 3, 
stk. 2, litra c), for en europæisk politisk 
fonds vedkommende fortsat er opfyldt.

beslutter Europa-Parlamentet med et flertal 
af sine medlemmer, hvorvidt det finder, at
betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra c), for et 
europæisk politisk partis vedkommende og 
i artikel 3, stk. 2, litra c), for en europæisk 
politisk fonds vedkommende fortsat er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 30
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Kommissionen
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Or. fi

Ændringsforslag 31
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Kommissionen
om at kontrollere, at en eller flere af de 
betingelser eller krav, der er nævnt i stk. 1, 
fortsat er opfyldt. Hvis et europæisk 
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europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås i 
henhold til stk. 2.

politisk parti, herunder dets medlemmer, 
krænker de værdier, som Unionen bygger 
på, kan dette kun fastslås i henhold til stk. 
2.

Or. fi

Ændringsforslag 32
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås i 
henhold til stk. 2.

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Kommissionen
om at kontrollere, at en eller flere af de 
betingelser eller krav, der er nævnt i stk. 1, 
fortsat er opfyldt. Hvis et europæisk 
politisk parti, herunder dets medlemmer, 
krænker de værdier, som Unionen bygger 
på, kan dette kun fastslås i henhold til stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 33
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt Kommissionen konkluderer, 
at betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra c), 
for registrering af et europæisk politisk 
parti og i artikel 3, stk. 2, litra c), for 
registrering af en europæisk politisk fond 
ikke længere er opfyldt, eller efter 
anmodning fra Europa-Parlamentet i 
henhold til stk. 2 i denne artikel, skal den 
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træffe afgørelse om, hvorvidt 
registreringsstatussen skal opretholdes 
eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 34
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Europa-Parlamentet finder, at 
nogle af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, ikke længere er opfyldt, 
finder bestemmelserne i artikel 11 eller i 
artikel 22 eller begge anvendelse under 
behørig hensyntagen til bestemmelserne i 
artikel 23.

4. Hvis Kommissionen finder, at nogle af 
de betingelser eller krav, der er nævnt i stk. 
1, ikke længere er opfyldt, finder 
bestemmelserne i artikel 11 eller i artikel 
22 eller begge anvendelse under behørig 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
23.

Or. en

Ændringsforslag 35
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Kommissionen vedtager en beslutning 
om bortfald af den europæiske retlige 
status og fjernelsen fra registret.

Or. en

Ændringsforslag 36
Gerald Häfner

Forslag til forordning



AM\922672DA.doc 19/35 PE502.095v01-00

DA

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer, og som 
ikke befinder sig i en af de situationer, der 
medfører udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer eller har 
opnået mindst 1 % af stemmerne ved det 
seneste valg til Europa-Parlamentet i 
mindst en fjerdedel af medlemsstaterne, 
og som ikke befinder sig i en af de 
situationer, der medfører udelukkelse, jf. 
artikel [93] i finansforordningen, kan 
ansøge om finansiering via Den 
Europæiske Unions almindelige budget i 
henhold til de betingelser, der er opstillet i 
en indkaldelse af [bidrag] offentliggjort af 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 37
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde skal på 
tidspunktet for indgivelse af deres 
årsregnskaber til Europa-Parlamentet i 
henhold til artikel 19 ligeledes indgive en 
liste over alle donorer med de tilsvarende 
gaver og angivelse af gavernes art og 
værdi. Dette stykke finder også anvendelse 
på bidrag fra medlemmer, jf. stk. 7 og 8.

2. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde skal på 
tidspunktet for indgivelse af deres 
årsregnskaber til Kommissionen i henhold 
til artikel 19 ligeledes indgive en liste over 
alle donorer med de tilsvarende gaver og 
angivelse af gavernes art og værdi. Dette 
stykke finder også anvendelse på bidrag fra 
medlemmer, jf. stk. 7 og 8.

Or. en
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Ændringsforslag 38
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gaver, der modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde seks måneder før valg til Europa-
Parlamentet, skal ugentligt indberettes
skriftligt til Europa-Parlamentet, jf. også 
stk. 2.

3. Gaver, der modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde seks måneder før valg til Europa-
Parlamentet, skal ugentligt indberettes 
skriftligt til Kommissionen, jf. også stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 39
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enkeltstående gaver på over 12 000 
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til
Europa-Parlamentet, jf. også stk. 2.

4. Enkeltstående gaver på over 12 000 
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til
Kommissionen jf. også stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 40
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– indberettes til Europa-Parlamentet, hvis 
de ikke kan returneres. Den 
anvisningsberettigede udarbejder og 

– indberettes til Kommissionen, hvis de 
ikke kan returneres. Den 
anvisningsberettigede udarbejder og 
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godkender en indtægtsordre i henhold til 
bestemmelserne i artikel [71] og [72] i 
finansforordningen. Midlerne opføres som 
en almindelig indtægt i Europa-
Parlamentets budgetsektion.

godkender en indtægtsordre i henhold til 
bestemmelserne i artikel [71] og [72] i 
finansforordningen. Midlerne opføres som 
en almindelig indtægt i Europa-
Parlamentets budgetsektion.

Or. en

Ændringsforslag 41
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale myndigheder og Europa-
Parlamentet træffer praktiske 
foranstaltninger for at udveksle 
oplysninger om europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde.

De nationale myndigheder og
Kommissionen træffer praktiske 
foranstaltninger for at udveksle 
oplysninger om europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde.

Or. en

Ændringsforslag 42
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Europa-Parlamentet og 
Revisionsretten på basis af indberetninger 
og kontrol på stedet skal foretage revision 
af europæiske politiske partier, der har 
modtaget et [bidrag] eller europæiske 
politiske fonde, der har modtaget et tilskud 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget.

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Kommissionen og 
Revisionsretten på basis af indberetninger 
og kontrol på stedet skal foretage revision 
af europæiske politiske partier, der har 
modtaget et [bidrag] eller europæiske 
politiske fonde, der har modtaget et tilskud 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget.

Or. en
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Ændringsforslag 43
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Al teknisk støtte fra Europa-Parlamentet
til europæiske politiske partier ydes på 
grundlag af ligebehandlingsprincippet. 
Støtten tildeles på vilkår, der ikke er 
mindre favorable end de vilkår, der 
anvendes over for andre eksterne 
organisationer og foreninger, som kan få 
lignende støtte, og ydes mod regning og 
betaling.

Al teknisk støtte fra Kommissionen til 
europæiske politiske partier ydes på 
grundlag af ligebehandlingsprincippet. 
Støtten tildeles på vilkår, der ikke er 
mindre favorable end de vilkår, der 
anvendes over for andre eksterne 
organisationer og foreninger, som kan få 
lignende støtte, og ydes mod regning og 
betaling.

Or. en

Ændringsforslag 44
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 24 offentliggør
Europa-Parlamentet i en årsrapport 
oplysninger om den tekniske støtte, der er 
ydet hvert enkelt europæisk politisk parti, 
inden for en frist på tre måneder efter 
regnskabsårets afslutning.

I henhold til artikel 24 offentliggør
Kommissionen i en årsrapport oplysninger 
om den tekniske støtte, der er ydet hvert 
enkelt europæisk politisk parti, inden for en 
frist på tre måneder efter regnskabsårets 
afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 45
Gerald Häfner

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, eller som ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 
henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

1. Hvis Kommissionen i henhold til artikel 
7, stk. 2, finder, at et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond ikke 
har respekteret de værdier, som Unionen 
bygger på, eller som ved en retskraftig dom 
er dømt for ulovlige aktiviteter, der skader 
Fællesskabets finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 
henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. en

Ændringsforslag 46
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet pålægger et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond en bøde i henhold til en 
fastsat skala:

2. Kommissionen pålægger et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond en bøde i henhold til en fastsat skala:

Or. en
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Ændringsforslag 47
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i tilfælde af manglende indberetning 
ifølge artikel 6, stk. 6 og 7, eller hvis
Europa-Parlamentet finder, at det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond på et tidspunkt 
forsætligt har fremsat ukorrekte eller 
misvisende oplysninger

b) i tilfælde af manglende indberetning 
ifølge artikel 6, stk. 6 og 7, eller hvis
Kommissionen finder, at det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond på et tidspunkt forsætligt har 
fremsat ukorrekte eller misvisende 
oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 48
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis listen over donorer og deres 
tilsvarende gaver i henhold til artikel 15, 
stk. 2, ikke er fremsendt til Europa-
Parlamentet, eller hvis gaver ikke er 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 3 og 
4

d) hvis listen over donorer og deres 
tilsvarende gaver i henhold til artikel 15, 
stk. 2, ikke er fremsendt til Kommissionen, 
eller hvis gaver ikke er indberettet i 
henhold til artikel 15, stk. 3 og 4

Or. en

Ændringsforslag 49
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Europa-Parlamentet fastsætter 3. Når Kommissionen fastsætter størrelsen 
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størrelsen af en bøde, der pålægges et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond i medfør af stk. 2, tages der 
hensyn til overtrædelsens alvor og dens 
varighed og eventuelle gentagelser, hvor 
lang tid der er gået, forsæt eller graden af 
uagtsomhed og de foranstaltninger, der er 
truffet for at overholde betingelser og krav 
i denne forordning. Alle bøder skal være 
effektive og have afskrækkende virkning 
og må ikke overstige 10 % af det 
omhandlede europæiske politiske partis 
eller den omhandlede europæiske politiske 
fonds årsbudget i det år, sanktionen 
pålægges.

af en bøde, der pålægges et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond i medfør af stk. 2, tages der hensyn til 
overtrædelsens alvor og dens varighed og 
eventuelle gentagelser, hvor lang tid der er 
gået, forsæt eller graden af uagtsomhed og 
de foranstaltninger, der er truffet for at 
overholde betingelser og krav i denne 
forordning. Alle bøder skal være effektive 
og have afskrækkende virkning og må ikke 
overstige 10 % af det omhandlede 
europæiske politiske partis eller den 
omhandlede europæiske politiske fonds 
årsbudget i det år, sanktionen pålægges.

Or. en

Ændringsforslag 50
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, som efter en 
overtrædelse som beskrevet i stk. 2, litra a), 
ikke indfører de foranstaltninger, Europa-
Parlamentet kræver for at rette op på 
situationen, selv om partiet eller fonden har 
haft mulighed derfor, jf. artikel 23, kan 
fjernes fra registret og fortabe sin status i 
henhold til artikel 11, og få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

4. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, som efter en 
overtrædelse som beskrevet i stk. 2, litra a), 
ikke indfører de foranstaltninger,
Kommissionen kræver for at rette op på 
situationen, selv om partiet eller fonden har 
haft mulighed derfor, jf. artikel 23, kan 
fjernes fra registret og fortabe sin status i 
henhold til artikel 11, og få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. en
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Ændringsforslag 51
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal
Europa-Parlamentet give det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal
Kommissionen give det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 52
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Europa-Parlamentet finder det 
nødvendigt, kan det høre enten fysiske eller 
juridiske personer, herunder klagere som 
nævnt i artikel 7, stk. 3.

2. Hvis Kommissionen eller Europa-
Parlamentet finder det nødvendigt, kan de
høre enten fysiske eller juridiske personer, 
herunder klagere som nævnt i artikel 7, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 53
Gerald Häfner

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter,
Europa-Parlamentet har vedtaget sin 
beslutning og efter den dato alle ændringer, 
der indberettes til Europa-Parlamentet i 
medfør af artikel 6, stk. 6 og 7

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter,
Kommissionen har vedtaget sin beslutning 
og efter den dato alle ændringer, der 
indberettes til Kommissionen i medfør af 
artikel 6, stk. 6 og 7

Or. en

Ændringsforslag 54
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Europa-Parlamentet
har vedtaget sin beslutning

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Kommissionen har 
vedtaget sin beslutning

Or. en

Ændringsforslag 55
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) nærmere oplysninger om og begrundelse g) nærmere oplysninger om og begrundelse 
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for endelige beslutninger, som Europa-
Parlamentet har truffet i medfør af artikel 
22, herunder eventuelt udtalelser vedtaget 
af udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer i henhold til artikel 7, stk. 2, 
under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

for endelige beslutninger, som
Kommissionen har truffet i medfør af 
artikel 22, herunder eventuelt udtalelser 
vedtaget af udvalget af uafhængige 
fremtrædende personer i henhold til artikel 
7, stk. 2, under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

Or. en

Ændringsforslag 56
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Europa-Parlamentets
evalueringsrapport om anvendelsen af 
denne forordning samt om de finansierede 
aktiviteter, jf. artikel 27.

j) Kommissionens evalueringsrapport om 
anvendelsen af denne forordning samt om 
de finansierede aktiviteter, jf. artikel 27.

Or. en

Ændringsforslag 57
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer, 
samt navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Kommissionen det samlede 
antal medlemmer, identiteten på de 
juridiske personer, der er medlemmer, samt 
navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
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partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 58
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 
medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at 
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisons- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af
Europa-Parlamentet, OLAF, 
Revisionsretten, kompetente nationale 
myndigheder og eksterne organer eller 
eksperter, som er bemyndiget af disse. I 
medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 
45/2001 inddrager Europa-Parlamentet de 
samme oplysninger i indkaldelser af 
[bidrag] eller forslag, jf. artikel 13, stk. 1.

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 
medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at 
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisons- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af
Kommissionen, OLAF, Revisionsretten, 
kompetente nationale myndigheder og 
eksterne organer eller eksperter, som er 
bemyndiget af disse. I medfør af artikel 11 
i forordning (EF) nr. 45/2001 inddrager 
Europa-Parlamentet de samme oplysninger 
i indkaldelser af [bidrag] eller forslag, jf. 
artikel 13, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 59
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Europa-Parlamentet og det udvalg, 1. Når Europa-Parlamentet, Kommissionen
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der er nævnt i artikel 7, stk. 2, behandler 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, skal de overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes de som 
registeransvarlige i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

og det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 
2, behandler personoplysninger i medfør af 
denne forordning, skal de overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes de som 
registeransvarlige i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. en

Ændringsforslag 60
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

3. Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, 
sikrer, at de personoplysninger, de 
indsamler i medfør af denne forordning, 
ikke bruges til andre formål end at sikre en 
lovlig, regelmæssig og gennemsigtig 
finansiering af europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde og 
medlemskab af europæiske politiske 
partier. De tilintetgør disse 
personoplysninger senest 24 måneder efter 
offentliggørelsen af de relevante dele i 
henhold til artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 61
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente nationale myndigheder 4. De kompetente nationale myndigheder 
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og uafhængige organer eller eksperter, der
er bemyndiget til at revidere regnskaber, 
bruger udelukkende de personoplysninger, 
de modtager, til at kontrollere 
finansieringen af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde. De 
tilintetgør disse personoplysninger i 
henhold til gældende national lov efter at 
have fremsendt dem til Europa-
Parlamentet i henhold til artikel 20, stk. 3.

og uafhængige organer eller eksperter, der 
er bemyndiget til at revidere regnskaber, 
bruger udelukkende de personoplysninger, 
de modtager, til at kontrollere 
finansieringen af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde. De 
tilintetgør disse personoplysninger i 
henhold til gældende national lov efter at 
have fremsendt dem til Kommissionen i 
henhold til artikel 20, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 62
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet
og det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 
2, overholder og værner om fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
friheder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets eller 
udvalgets behandling af disse 
personoplysninger.

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet¸ 
Kommissionen og det udvalg, der er nævnt 
i artikel 7, stk. 2, overholder og værner om 
fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og friheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i medfør 
af denne forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets, 
Kommissionen eller udvalgets behandling 
af disse personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 63
Dimitar Stoyanov
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet sikrer 
administrative klageprocedurer for alle
beslutninger i forbindelse med registrering 
af statut, finansiering eller sanktioner.

1. Europa-Parlamentet kan på grundlag af 
klager, som er indgivet af personer med 
en legitim interesse i at gøre indsigelse 
mod en beslutning, revidere sine
beslutninger i forbindelse med registrering 
af statut, finansiering eller sanktioner.

Or. bg

Begrundelse

Det fastsættes i forordningen, at administrative og retslige indsigelser mod Europa-
Parlamentets beslutninger i forbindelse med registrering af statut, finansiering eller 
sanktioner kan indgives af personer, der ansøger om registrering, eller af europæiske 
politiske partier eller europæiske politiske fonde, der allerede er registreret. I forbindelse 
med den administrative klageprocedure er Europa-Parlamentet retmæssigt kompetent til at 
revidere sine beslutninger, når en sådan revision anmodes af personer, som har en legitim 
interesse og har indgivet en klage til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 64
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet sikrer 
administrative klageprocedurer for alle 
beslutninger i forbindelse med registrering 
af statut, finansiering eller sanktioner.

1. Kommissionen sikrer administrative 
klageprocedurer for alle beslutninger i 
forbindelse med registrering af statut, 
finansiering eller sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 65
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
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Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administrative klageprocedurer har 
ikke opsættende virkning. Europa-
Parlamentet kan imidlertid, hvis det
skønnes nødvendigt, suspendere 
anvendelsen af en truffet beslutning.

2. Indgivelse af en klage har ikke 
opsættende virkning. Europa-Parlamentet 
kan, hvis det vurderer, at det er
nødvendigt, suspendere anvendelsen af en 
truffet beslutning. Hvis Europa-
Parlamentet afviser en klage, skal det 
indbringe klagen til prøvelse ved EU-
Domstolen, som da er det kompetente 
organ.

Or. bg

Begrundelse

Det fastsættes i forordningen, at administrative og retslige indsigelser mod Europa-
Parlamentets beslutninger i forbindelse med registrering af statut, finansiering eller 
sanktioner kan indgives af personer, der ansøger om registrering, eller af europæiske 
politiske partier eller europæiske politiske fonde, der allerede er registreret. Hvis Europa-
Parlamentet afslår at revidere en beslutning til fordel for personer, som har en legitim 
interesse og har indgivet en klage til Europa-Parlamentet, bør det indbringe klagen til retslig 
behandling. Ved at pålægge Europa-Parlamentet denne nye forpligtelse vil klagernes 
rettigheder og juridiske interesser være bedre beskyttet.

Ændringsforslag 66
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administrative klageprocedurer har ikke 
opsættende virkning. Europa-Parlamentet
kan imidlertid, hvis det skønnes 
nødvendigt, suspendere anvendelsen af en 
truffet beslutning.

2. Administrative klageprocedurer har ikke 
opsættende virkning. Kommissionen kan 
imidlertid, hvis det skønnes nødvendigt, 
suspendere anvendelsen af en truffet 
beslutning.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beslutninger, der træffes i medfør af 
denne forordning, kan indbringes for Den 
Europæiske Unions Domstol i henhold til 
de relevante bestemmelser i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

3. Beslutninger, der træffes i medfør af 
denne forordning, kan indbringes for Den 
Europæiske Unions Domstol i henhold til 
de relevante bestemmelser i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.
De i artikel 26, stk. 1, omhandlede 
beslutninger kan desuden anfægtes 
udelukkende ved domstolsprøvelse.

Or. bg

Begrundelse

Det fastsættes i forordningen, at administrative og retslige indsigelser mod Europa-
Parlamentets beslutninger i forbindelse med registrering af statut, finansiering eller 
sanktioner kan indgives af personer, der ansøger om registrering, eller af europæiske 
politiske partier eller europæiske politiske fonde, der allerede er registreret. For at beskytte 
de rettigheder og juridiske interesser, der tilfalder personer med en legitim interesse i at 
anfægte en beslutning fra Europa-Parlamentet, skal denne forordning udtrykkeligt fastsætte, 
at den administrative klageprocedure ikke skal være en hindring for at indgive en ansøgning 
direkte til Domstolen.

Ændringsforslag 68
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtager en
beslutning om regler og procedurer for 
gennemførelse af forordningen, herunder 
for oprettelse af registret.

Kommissionen vedtager en
gennemførelsesforordning om regler og 
procedurer for gennemførelse af 
forordningen, herunder for oprettelse af 
registret.

Or. en
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