
AM\922672EL.doc PE502.095v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2012/0237(COD)

19.12.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
6 - 68

Σχέδιο γνωμοδότησης
Luigi Berlinguer
(PE500.627v01-00)

σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

Πρόταση κανονισμού
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))



PE502.095v01-00 2/38 AM\922672EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\922672EL.doc 3/38 PE502.095v01-00

EL

Τροπολογία 6
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ιδρύματα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
να προσλαμβάνουν το προσωπικό τους 
βάσει του άρθρου 2 στοιχείο γ) του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του 
λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σε ισότιμη βάση με τις 
πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 7
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, τα οποία επιθυμούν 
να αποκτήσουν τη σχετική αναγνώριση 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
νομικού καθεστώτος, και να τύχουν 
δημόσιας χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρέπει να τηρούν ορισμένες αρχές και να 
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. 
Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά πρέπει 
να σέβονται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 

(10) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, τα οποία επιθυμούν 
να αποκτήσουν τη σχετική αναγνώριση 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
νομικού καθεστώτος, και να τύχουν 
δημόσιας χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρέπει να τηρούν ορισμένες αρχές και να 
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. 
Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά πρέπει 
να σέβονται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
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για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να 
μπορέσουν να εισέλθουν νέοι σχηματισμοί 
στον πολιτικό στίβο και, ενισχύοντας 
κατά τον τρόπο αυτόν τον έντονο 
δημοκρατικό χαρακτήρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να 
διασφαλιστεί ότι οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού για τη διαφάνεια και την 
εποπτεία ισχύουν για όσο το δυνατόν 
περισσότερους πολιτικούς συνασπισμούς, 
οι προϋποθέσεις για την καταχώριση ενός 
ευρωπαϊκού κόμματος θα πρέπει να 
μπορούν να πληρούνται εύκολα από 
επίσημους και επαρκώς οργανωμένους 
πολιτικούς συνασπισμούς χωρίς να 
προαπαιτείται εκλογική επιτυχία.

Or. en

Τροπολογία 8
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Θα πρέπει να θεσπισθούν αρχές και 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση 
και την εσωτερική οργάνωση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ιδίως 
για να διασφαλισθούν η προσήλωση σε 
υψηλά πρότυπα εσωκομματικής 
δημοκρατίας και η τήρηση αυτών. Το 
καταστατικό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος θα πρέπει να περιέχει επίσης 
ορισμένες βασικές διοικητικές και νομικές 
διατάξεις.

(11) Θα πρέπει να θεσπισθούν αρχές και 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση 
και την εσωτερική οργάνωση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ιδίως 
για να διασφαλισθούν η προσήλωση σε 
υψηλά πρότυπα εσωκομματικής 
δημοκρατίας και η τήρηση αυτών, κυρίως 
όσον αφορά τις διαδικασίες για την 
επιλογή των υποψηφίων και την 
κατάρτιση των καταλόγων των 
υποψηφίων για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των 
κομμάτων που απαρτίζουν τον 
συνασπισμό. Το καταστατικό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος θα 
πρέπει να περιέχει επίσης ορισμένες 
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βασικές διοικητικές και νομικές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 9
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
περιορίζεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα 
οποία έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοια και 
έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκό νομικό 
καθεστώς. Μολονότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση του καθεστώτος του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος δεν είναι 
υπερβολικές αλλά μπορούν εύκολα να 
τηρηθούν από οργανωμένους και 
σοβαρούς διεθνικούς συνασπισμούς 
πολιτικών κομμάτων ή φυσικών 
προσώπων ή και αμφοτέρων, πρέπει να 
καθιερωθούν επίσης αναλογικά κριτήρια 
για τη διάθεση των περιορισμένων πόρων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία να 
αποδεικνύουν αντικειμενικά την 
ευρωπαϊκή δέσμευση ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και την αυθεντική 
εκλογική στήριξή του. Αυτά τα κριτήρια 
θα βασίζονται, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, στα αποτελέσματα των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι 
υποχρεωμένα να συμμετάσχουν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· τα 
αποτελέσματα αυτά παρέχουν ακριβή 
ένδειξη της εκλογικής αναγνώρισης ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να 

(12) Η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
περιορίζεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα 
οποία έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοια και 
έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκό νομικό 
καθεστώς. Μολονότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση του καθεστώτος του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος δεν είναι 
υπερβολικές αλλά μπορούν εύκολα να 
τηρηθούν από οργανωμένους και 
σοβαρούς διεθνικούς συνασπισμούς 
πολιτικών κομμάτων ή φυσικών 
προσώπων ή και αμφοτέρων, πρέπει να 
καθιερωθούν επίσης αναλογικά κριτήρια 
για τη διάθεση των περιορισμένων πόρων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία να 
αποδεικνύουν αντικειμενικά την 
ευρωπαϊκή δέσμευση ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και την αυθεντική 
εκλογική στήριξή του. Αυτά τα κριτήρια 
θα βασίζονται, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, στα αποτελέσματα των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι 
υποχρεωμένα να συμμετάσχουν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· τα 
αποτελέσματα αυτά παρέχουν ακριβή 
ένδειξη της εκλογικής αναγνώρισης ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να 
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αντικατοπτρίζουν τον ρόλο άμεσης 
εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ που 
ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τον στόχο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων να συμμετέχουν 
πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
και να μετατρέπονται σε ενεργούς 
παράγοντες της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, για να 
εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις, 
γνώμες και την πολιτική βούληση των 
πολιτών της Ένωσης. Συνεπώς, η 
επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών τους και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα τα οποία υποβάλλουν αίτηση 
μέσω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών του.

αντικατοπτρίζουν τον ρόλο άμεσης 
εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ που 
ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τον στόχο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων να συμμετέχουν 
πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
και να μετατρέπονται σε ενεργούς 
παράγοντες της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, για να 
εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις, 
γνώμες και την πολιτική βούληση των 
πολιτών της Ένωσης. Συνεπώς, η 
επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών τους ή τα οποία έλαβαν ένα 
ελάχιστο επίπεδο εκλογικής στήριξης σε 
σημαντικό αριθμό κρατών μελών στις 
τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθώς και στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα τα οποία υποβάλλουν 
αίτηση μέσω ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος το οποίο εκπροσωπείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ένα 
τουλάχιστον εκ των μελών του.

Or. en

Τροπολογία 10
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 
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πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, τα μέλη, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις που 
ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την καταχώριση, 
τη χρηματοδότηση και τις ποινές θα πρέπει 
να δημοσιεύονται. Η θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η 
υποχρέωση δημοσίευσης της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε εκείνα τα μέλη ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που δεν 
έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για 
τη δημοσίευση ή σε δωρεές ίσες ή 
μικρότερες των 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή. Επίσης, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, οι πληροφορίες 
για τις δωρεές θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως, εκτός κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν 
πρόκειται για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
12 000 ευρώ οπότε η δημοσίευση θα 
πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό.

πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, τα μέλη, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις που 
ελήφθησαν από την Επιτροπή σχετικά με 
την καταχώριση, τη χρηματοδότηση και τις 
ποινές θα πρέπει να δημοσιεύονται. Η 
θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η 
υποχρέωση δημοσίευσης της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε εκείνα τα μέλη ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που δεν 
έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για 
τη δημοσίευση ή σε δωρεές ίσες ή 
μικρότερες των 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή. Επίσης, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, οι πληροφορίες 
για τις δωρεές θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως, εκτός κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν 
πρόκειται για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
12 000 ευρώ οπότε η δημοσίευση θα 
πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό.

Or. en
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Τροπολογία 11
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει 
να διευκρινίζεται ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα, οι εθνικές αρχές οι οποίες είναι 
αρμόδιες για την άσκηση ελέγχου σε 
πτυχές που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων, καθώς και άλλοι 
τρίτοι οι οποίοι αναφέρονται ή 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
είναι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 ή της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Πρέπει 
επίσης να προσδιορίζεται το μέγιστο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν 
να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία συλλέγουν, με σκοπό 
τη διασφάλιση της νομιμότητας, της 
κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Υπό 
την ιδιότητα των υπευθύνων της 
επεξεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές και οι τρίτοι πρέπει να 
λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο ώστε να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και η οδηγία 95/46/ΕΚ, και ιδίως 
εκείνες που σχετίζονται με το σύννομο της 
επεξεργασίας, την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή 
πληροφοριών και τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να έχουν πρόσβαση στα δικά 

(23) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει 
να διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι εθνικές 
αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
άσκηση ελέγχου σε πτυχές που σχετίζονται 
με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων, καθώς και άλλοι 
τρίτοι οι οποίοι αναφέρονται ή 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
είναι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 ή της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Πρέπει 
επίσης να προσδιορίζεται το μέγιστο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν 
να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία συλλέγουν, με σκοπό 
τη διασφάλιση της νομιμότητας, της 
κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Υπό 
την ιδιότητα των υπευθύνων της 
επεξεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές και οι τρίτοι πρέπει να 
λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο ώστε να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και η οδηγία 95/46/ΕΚ, και ιδίως 
εκείνες που σχετίζονται με το σύννομο της 
επεξεργασίας, την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή 
πληροφοριών και τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να έχουν πρόσβαση στα δικά 
τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
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τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και να εξασφαλίζουν τη διόρθωση 
και τη διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.

καθώς και να εξασφαλίζουν τη διόρθωση 
και τη διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.

Or. en

Τροπολογία 12
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 
αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
καθώς και αναλογικές κυρώσεις, μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση παραβίασης από 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα των αρχών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση.

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 
αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από την Επιτροπή
και το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και 
αναλογικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων σε 
περίπτωση παραβίασης από ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα των αρχών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 13
Gerald Häfner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να ελέγχει τακτικά ότι 
εξακολουθούν να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την καταχώριση και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων ή των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν λόγω έλεγχος 
θα πρέπει να διενεργείται σε ετήσια βάση ή 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου. Οι αποφάσεις που σχετίζονται 
με τον σεβασμό των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση θα πρέπει να 
λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων.

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει 
τακτικά ότι εξακολουθούν να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την καταχώριση και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων ή των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν λόγω έλεγχος 
θα πρέπει να διενεργείται σε ετήσια βάση ή 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου καθώς και κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι 
αποφάσεις που σχετίζονται με τον 
σεβασμό των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση θα πρέπει να 
λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. Οι αποφάσεις για 
ανάκληση του καθεστώτος ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος από ένα 
κόμμα ή ίδρυμα μπορούν να 
προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 14
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια η 
οποία παρέχεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε ευρωπαϊκά πολιτικά 

(27) Σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια η 
οποία παρέχεται από την Επιτροπή σε 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να 
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κόμματα θα πρέπει να τηρείται η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης, να παρέχεται έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής και να αποτελεί 
αντικείμενο τακτικής έκθεσης η οποία θα 
δημοσιοποιείται.

τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, να 
παρέχεται έναντι τιμολογίου και πληρωμής 
και να αποτελεί αντικείμενο τακτικής 
έκθεσης η οποία θα δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 15
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή

β) πρέπει να αποτελείται από οργανώσεις-
μέλη που αναγνωρίζονται από τον νόμο 
ως εθνικά ή/και περιφερειακά κόμματα
τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών 
μελών,

Or. en

Τροπολογία 16
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή

β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή, μέσω των κομμάτων που τον 
απαρτίζουν, στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή

Or. fi
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Τροπολογία 17
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη στις 
τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη στις 
τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 19
Klaus-Heiner Lehne

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(d) τη δημοκρατική εκλογή και τις 
διαδικασίες δημοκρατικής λήψης 

δ) τη δημοκρατική εκλογή και τις 
διαδικασίες δημοκρατικής λήψης 
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αποφάσεων όλων των λοιπών διοικητικών 
οργάνων, προσδιορίζοντας για καθένα τις 
εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή 
του, συμπεριλαμβανομένων των όρων 
διορισμού και απομάκρυνσης των μελών 
του και σαφών και διάφανων κριτηρίων για 
την επιλογή υποψηφίων και την εκλογή 
αξιωματούχων, των οποίων η θητεία 
πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη 
παρότι μπορεί να είναι ανανεώσιμη·

αποφάσεων όλων των λοιπών διοικητικών 
οργάνων, προσδιορίζοντας για καθένα τις 
εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή 
του, συμπεριλαμβανομένων των όρων 
διορισμού και απομάκρυνσης των μελών 
του και σαφών και διάφανων κριτηρίων για 
την επιλογή υποψηφίων, η οποία 
βασίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες,
και την εκλογή αξιωματούχων, των οποίων 
η θητεία πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη παρότι μπορεί να είναι 
ανανεώσιμη·

Or. en

Τροπολογία 20
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την υποχρέωση των κομμάτων που 
τα απαρτίζουν να επιλέγουν υποψηφίους 
για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βάσει μιας ανοικτής, 
δημοκρατικής διαδικασίας που παρέχει 
τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του 
κόμματος να συμμετέχουν τόσο ενεργά 
όσο και παθητικά στη διαδικασία 
επιλογής και στις αποφάσεις σχετικά με 
τη σειρά των υποψηφίων στους 
καταλόγους υποψηφίων·

Or. en

Τροπολογία 21
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει 
ένα μητρώο (στο εξής το «μητρώο») για 
την καταχώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει ένα μητρώο (στο 
εξής το «μητρώο») για την καταχώριση 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 22
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την καταχώριση του καταστατικού 
του, ο πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, ή το 
πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, υποβάλλει 
αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Για την καταχώριση του καταστατικού 
του, ο πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, ή το 
πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, υποβάλλει 
αίτηση στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 23
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης.

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση, η οποία δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μαζί με το καταστατικό του 
κόμματος ή του ιδρύματος ή, εάν η αίτηση 
δεν γίνει δεκτή, μαζί με τους λόγους 
απόρριψης.
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Or. en

Τροπολογία 24
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του 
καταστατικού που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εντός τεσσάρων εβδομάδων.

6. Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του 
καταστατικού που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός 
τεσσάρων εβδομάδων.

Or. en

Τροπολογία 25
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση, 
ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή.

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στην 
Επιτροπή σε ετήσια βάση, ενώ σε 
περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή.

Or. en
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Τροπολογία 26
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σε 
ετήσια βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
έχει λάβει όπως προβλέπεται στις 
παραγράφους 3 έως 7 του παρόντος 
άρθρου. Ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πάραυτα σχετικά με τυχόν 
αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν 
σημαντικά την πλήρωση των 
προϋποθέσεων καταχώρισης που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 5.

Or. en

Τροπολογία 27
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5.

1. Η Επιτροπή ελέγχει σε ετήσια βάση ότι 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5.

Or. en

Τροπολογία 28
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα.

2. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει κατά 
πόσον εξακολουθεί να πληρούται η 
προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

Or. fi

Τροπολογία 29
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα.

2. Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον θεωρεί ότι
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα.

Or. en

Τροπολογία 30
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας.

Προτού λάβει την απόφασή της, η 
Επιτροπή καλεί σε ακρόαση τους 
εκπροσώπους του εν λόγω ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και ζητεί 
από επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων να γνωμοδοτήσει επί του 
θέματος εντός εύλογης προθεσμίας.

Or. fi

Τροπολογία 31
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση από ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της παραγράφου 2.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στην Επιτροπή αιτιολογημένο αίτημα 
ελέγχου της συνεχούς τήρησης των 
προϋποθέσεων και των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
Παράβαση των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων 
των μελών του, ή από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα μπορεί να διαπιστωθεί 
μόνον επί τη βάσει της παραγράφου 2.

Or. fi

Τροπολογία 32
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση από ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της παραγράφου 2.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στην Επιτροπή αιτιολογημένο αίτημα 
ελέγχου της συνεχούς τήρησης των 
προϋποθέσεων και των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
Παράβαση των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων 
των μελών του, ή από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα μπορεί να διαπιστωθεί 
μόνον επί τη βάσει της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 33
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται πλέον οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) για την 
καταχώριση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) για την καταχώριση ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος ή 
κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βάσει της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, αποφασίζει για τη 
διατήρηση ή μη του καθεστώτος 
καταχώρισης.

Or. en
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Τροπολογία 34
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πληρούται πλέον, εφαρμόζει τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ή του άρθρου 22 ή 
αμφοτέρων των άρθρων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 
23.

4. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πληρούται πλέον, 
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 11 ή 
του άρθρου 22 ή αμφοτέρων των άρθρων, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του άρθρου 23.

Or. en

Τροπολογία 35
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο.

2. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την 
ανάκληση του ευρωπαϊκού νομικού 
καθεστώτος και τη διαγραφή από το 
μητρώο.

Or. en

Τροπολογία 36
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
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καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών].

καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του ή έλαβε τουλάχιστον το 1% 
των ψήφων στις τελευταίες εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, και 
το οποίο δεν εμπίπτει σε καμία από τις 
περιπτώσεις αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών].

Or. en

Τροπολογία 37
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την 
υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19, 
διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των 
δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών 
τους, που αναφέρει τόσο τη φύση όσο και 
την αξία των επιμέρους δωρεών. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
στις εισφορές μελών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8.

2. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την 
υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους στην Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 19, διαβιβάζουν 
επίσης κατάλογο όλων των δωρητών και 
των αντίστοιχων δωρεών τους, που 
αναφέρει τόσο τη φύση όσο και την αξία 
των επιμέρους δωρεών. Η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται επίσης στις 
εισφορές μελών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8.

Or. en
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Τροπολογία 38
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δωρεές τις οποίες λαμβάνουν 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά τους 
έξι μήνες που προηγούνται των εκλογών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγγράφως, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2.

3. Οι δωρεές τις οποίες λαμβάνουν 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά τους 
έξι μήνες που προηγούνται των εκλογών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση 
στην Επιτροπή, εγγράφως, και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 39
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 12 
000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2.

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 12 
000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στην Επιτροπή, 
εγγράφως, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 40
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – περίπτωση 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εάν η επιστροφή της δεν είναι εφικτή, 
αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ο διατάκτης εκδίδει βεβαίωση απαίτησης 
και εντολή είσπραξης σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 
[71] και [72] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Τα κεφάλαια εγγράφονται ως 
γενικά έσοδα στο τμήμα του 
προϋπολογισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

– εάν η επιστροφή της δεν είναι εφικτή, 
αναφέρεται στην Επιτροπή. Ο διατάκτης 
εκδίδει βεβαίωση απαίτησης και εντολή 
είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στα άρθρα [71] και [72] του 
δημοσιονομικού κανονισμού. Τα κεφάλαια 
εγγράφονται ως γενικά έσοδα στο τμήμα 
του προϋπολογισμού που αφορά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 41
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές αρχές και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συμφωνούν πρακτικές 
ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα.

Οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή
συμφωνούν πρακτικές ρυθμίσεις για την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

Or. en

Τροπολογία 42
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από την Επιτροπή και 
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Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
βάσει αρχείων και επιτοπίως, του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το οποίο 
έλαβε [συνεισφορά] ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε 
επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει αρχείων και 
επιτοπίως, του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος το οποίο έλαβε [συνεισφορά] ή 
του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος το 
οποίο έλαβε επιδότηση από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 43
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε τεχνική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βασίζεται 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Χορηγείται υπό όρους οι οποίοι δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που 
χορηγούνται σε άλλες εξωτερικές 
οργανώσεις και ενώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να παρασχεθούν παρόμοιες 
διευκολύνσεις, παρέχεται δε έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής.

Κάθε τεχνική υποστήριξη από την 
Επιτροπή προς τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα βασίζεται στην αρχή της ίσης 
μεταχείρισης. Χορηγείται υπό όρους οι 
οποίοι δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 
εκείνους που χορηγούνται σε άλλες 
εξωτερικές οργανώσεις και ενώσεις στις 
οποίες ενδέχεται να παρασχεθούν 
παρόμοιες διευκολύνσεις, παρέχεται δε 
έναντι τιμολογίου και πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 44
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 24, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δημοσιεύει σε ετήσια έκθεση 
λεπτομέρειες της τεχνικής υποστήριξης 
που παρέχεται σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό 

Σύμφωνα με το άρθρο 24, η Επιτροπή
δημοσιεύει σε ετήσια έκθεση λεπτομέρειες 
της τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται 
σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, εντός 
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κόμμα, εντός τριών μηνών από τη λήξη 
του οικονομικού έτους.

τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

Or. en

Τροπολογία 45
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη.

1. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2, ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν σέβεται τις 
αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, ή 
αποτελεί αντικείμενο δικαστικής 
απόφασης με ισχύ δεδικασμένου για 
παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη.

Or. en
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Τροπολογία 46
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 
βάσει κλίμακας που καθορίζει το ίδιο:

2. Η Επιτροπή επιβάλλει σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα πρόστιμο βάσει κλίμακας που 
καθορίζει η ίδια:

Or. en

Τροπολογία 47
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν τηρήσει την υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 6 και 7 ή εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα παρέσχε οποτεδήποτε σκόπιμα 
εσφαλμένες ή παραπλανητικές 
πληροφορίες·

β) εάν δεν τηρήσει την υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 6 και 7 ή εάν η Επιτροπή
διαπιστώσει ότι το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
παρέσχε οποτεδήποτε σκόπιμα εσφαλμένες 
ή παραπλανητικές πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 48
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν δεν διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ο κατάλογος των δωρητών 
και των αντίστοιχων δωρεών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 ή 
δεν αναφερθούν οι δωρεές σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4·

δ) εάν δεν διαβιβαστεί στην Επιτροπή ο 
κατάλογος των δωρητών και των
αντίστοιχων δωρεών τους σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 2 ή δεν αναφερθούν 
οι δωρεές σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 3 και 4·

Or. en

Τροπολογία 49
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση.

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη 
σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση.

Or. en
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Τροπολογία 50
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο, αφού 
αναγνωριστεί υπεύθυνο παράβασης η 
οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), δεν θεσπίζει τα μέτρα που 
ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
επανόρθωση της κατάστασης, παρά το 
γεγονός ότι του παρασχέθηκε η 
δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο βάσει 
του άρθρου 23, ενδέχεται να διαγραφεί από 
το μητρώο και να εκπέσει του καθεστώτος 
του σύμφωνα με το άρθρο 11, η δε εν ισχύι 
απόφαση σχετικά με τη χορηγηθείσα από 
την Ένωση χρηματοδότηση βάσει του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να 
ανακληθεί, κάθε εν ισχύι συμφωνία για μια 
τέτοια χρηματοδότηση μπορεί να 
τερματιστεί και κάθε χρηματοδότηση της 
Ένωσης μπορεί να ανακτηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη 
δαπανηθέντων κεφαλαίων της Ένωσης από 
προηγούμενα έτη.

4. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο, αφού 
αναγνωριστεί υπεύθυνο παράβασης η 
οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), δεν θεσπίζει τα μέτρα που 
ζητεί η Επιτροπή για την επανόρθωση της 
κατάστασης, παρά το γεγονός ότι του 
παρασχέθηκε η δυνατότητα να πράξει κάτι 
τέτοιο βάσει του άρθρου 23, ενδέχεται να 
διαγραφεί από το μητρώο και να εκπέσει 
του καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 
11, η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη.

Or. en

Τροπολογία 51
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, η Επιτροπή
παρέχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
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πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση και 
αρμόζει, να θεσπίσει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την επανόρθωση της 
κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας.

πολιτικό ίδρυμα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση και αρμόζει, να θεσπίσει τα 
μέτρα που απαιτούνται για την 
επανόρθωση της κατάστασης εντός 
εύλογης προθεσμίας.

Or. en

Τροπολογία 52
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το θεωρεί αναγκαίο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει σε 
ακρόαση άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
καταγγελλόντων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

2. Εάν το θεωρούν αναγκαίο, η Επιτροπή 
ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να 
καλέσουν σε ακρόαση άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν καταγγελλόντων οι οποίοι 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 53
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, μετά 
την ημερομηνία αυτή, κάθε τροποποίηση η 

α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης 
της Επιτροπής και, μετά την ημερομηνία 
αυτή, κάθε τροποποίηση η οποία 
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οποία κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 6 
παράγραφοι 6 και 7·

κοινοποιείται στην Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφοι 6 και 7·

Or. en

Τροπολογία 54
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 55
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του 
άρθρου 22, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
συντρέχει περίπτωση, των γνωμοδοτήσεων 
που εκδίδει η επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001·

ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 22, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου συντρέχει 
περίπτωση, των γνωμοδοτήσεων που 
εκδίδει η επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001·
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Τροπολογία 56
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) την έκθεση αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 27.

ι) την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και τις χρηματοδοτούμενες 
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 27.

Or. en

Τροπολογία 57
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 
παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους.

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, η 
Επιτροπή δημοσιεύει τον συνολικό αριθμό 
των μελών, την ταυτότητα των νομικών 
προσώπων που είναι μέλη, καθώς και τα 
ονόματα των φυσικών εκείνων προσώπων 
τα οποία παρέχουν τη ρητή έγγραφη 
συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευσή τους. 
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν 
την εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά 
από όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
μέλη τους.
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Τροπολογία 58
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 
άλλου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την OLAF, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες στις προσκλήσεις 
[συνεισφορών] ή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 
άλλου ελέγχου από την Επιτροπή, την 
OLAF, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και εξωτερικούς 
φορείς ή εμπειρογνώμονες που έχουν 
εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες στις προσκλήσεις 
[συνεισφορών] ή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 59
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001. Για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας των δεδομένων.

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και η επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 συμμορφώνονται προς τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001. Για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 60
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Επιτροπή και η επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 διασφαλίζουν 
ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία συλλέγονται από αυτούς βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

Or. en
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Τροπολογία 61
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι 
ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν 
λογαριασμούς χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν 
μόνον για τον έλεγχο της χρηματοδότησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία μετά τη 
διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 3.

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι 
ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν 
λογαριασμούς χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν 
μόνον για τον έλεγχο της χρηματοδότησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία μετά τη 
διαβίβασή τους στην Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 20 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 62
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 σέβονται και προστατεύουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Με την επιφύλαξη τυχόν 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 σέβονται και 
προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 
κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Με την επιφύλαξη 
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ενδίκων βοηθημάτων, κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εάν 
θεωρεί ότι το δικαίωμά του στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζεται 
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή την επιτροπή.

τυχόν ενδίκων βοηθημάτων, κάθε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να υποβάλει καταγγελία 
στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, εάν θεωρεί ότι το δικαίωμά 
του στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
παραβιάζεται ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 63
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, 
βάσει καταγγελιών που υποβάλλονται από 
πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον 
στην άσκηση προσφυγής κατά 
ειλημμένης απόφασης, να επανεξετάζει 
τις αποφάσεις του αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός προβλέπει διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές για πρόσωπα που υποβάλλουν αιτήσεις για καταχώριση ή από 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ιδρύματα που έχουν ήδη καταχωριστεί. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διοικητικής προσφυγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο εκ του νόμου να 
επανεξετάζει τις αποφάσεις του όταν η εν λόγω επανεξέταση ζητείται από άτομα που έχουν 
έννομο συμφέρον και έχουν υποβάλει σχετική καταγγελία.
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Τροπολογία 64
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές.

1. Η Επιτροπή προβλέπει διαδικασίες 
διοικητικής προσφυγής κατά οιασδήποτε 
απόφασης αναφορικά με την καταχώριση 
καταστατικού, τη χρηματοδότηση ή τις 
ποινές.

Or. en

Τροπολογία 65
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαδικασίες διοικητικής προσφυγής
δεν έχουν ανασταλτική ισχύ. Ωστόσο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εάν 
θεωρεί ότι το επιβάλλουν οι περιστάσεις, 
να αναστείλει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
απόφασης έχει λάβει.

2. Η υποβολή καταγγελίας δεν έχει 
ανασταλτική ισχύ. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί, εάν στο πλαίσιο της 
αξιολόγησής του το επιβάλλουν οι 
περιστάσεις, να αναστείλει την εφαρμογή 
οποιασδήποτε απόφασης έχει λάβει. Εάν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει 
καταγγελία, οφείλει να την παραπέμψει 
για επανεξέταση στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αρμόδιο 
όργανο.

Or. bg

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός προβλέπει διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές για πρόσωπα που υποβάλλουν αιτήσεις για καταχώριση ή από 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ιδρύματα που έχουν ήδη καταχωριστεί. Όταν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αρνείται να επανεξετάσει μια απόφαση προς όφελος προσώπων που έχουν έννομο 
συμφέρον και έχουν υποβάλει σχετική καταγγελία οφείλει να παραπέμψει την καταγγελία τους 
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για περαιτέρω εξέταση βάσει της νομικής διαδικασίας. Η επιβολή αυτής της νέας υποχρέωσης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεπάγεται την αποτελεσματικότερη προστασία των 
δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων των καταγγελλόντων.

Τροπολογία 66
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαδικασίες διοικητικής προσφυγής 
δεν έχουν ανασταλτική ισχύ. Ωστόσο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εάν 
θεωρεί ότι το επιβάλλουν οι περιστάσεις, 
να αναστείλει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
απόφασης έχει λάβει.

2. Οι διαδικασίες διοικητικής προσφυγής 
δεν έχουν ανασταλτική ισχύ. Ωστόσο, η 
Επιτροπή μπορεί, εάν θεωρεί ότι το 
επιβάλλουν οι περιστάσεις, να αναστείλει 
την εφαρμογή οποιασδήποτε απόφασης 
έχει λάβει.

Or. en

Τροπολογία 67
Dimitar Stoyanov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει 
του παρόντος κανονισμού μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικών 
διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις 
συναφείς διατάξεις της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει 
του παρόντος κανονισμού μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικών 
διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις 
συναφείς διατάξεις της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ομοίως, οι αποφάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 26 παράγραφος 1 μπορούν να 
προσβληθούν μόνο μέσω δικαστικής 
προσφυγής.

Or. bg
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός προβλέπει διαδικασίες διοικητικής και δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές για πρόσωπα που υποβάλλουν αιτήσεις για καταχώριση ή από 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ιδρύματα που έχουν ήδη καταχωριστεί. Προκειμένου να 
προστατευθούν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των προσώπων που έχουν έννομο 
συμφέρον στην άσκηση προσφυγής κατά απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο 
κανονισμός πρέπει να αναφέρει ρητώς ότι η διαδικασία διοικητικής προσφυγής δεν αποτελεί 
εμπόδιο στην άμεση υποβολή αίτησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τροπολογία 68
Gerald Häfner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση με την οποία θεσπίζονται οι 
κανόνες και οι διαδικασίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και για τη δημιουργία του μητρώου.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικό 
κανονισμό με τον οποίο θεσπίζονται οι 
κανόνες και οι διαδικασίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και για τη δημιουργία του μητρώου.

Or. en


