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Muudatusettepanek 6
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Euroopa tasandi erakondadel ja 
poliitilistel sihtasutustel peaks olema 
õigus võtta tööle töötajaid vastavalt 
Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punktile c 
võrdväärselt Euroopa Parlamendi 
fraktsioonidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused, kes soovivad olla Euroopa 
õigusliku seisundi kaudu Euroopa tasandil 
tunnustatud ning soovivad, et neid Euroopa 
Liidu üldeelarvest rahastataks, peaksid 
järgima teatavaid põhimõtteid ning täitma 
teatavaid tingimusi. Eelkõige peavad 
Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused jagama Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud Euroopa Liidu 
põhiväärtusi.

(10) Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused, kes soovivad olla Euroopa 
õigusliku seisundi kaudu Euroopa tasandil 
tunnustatud ning soovivad, et neid Euroopa 
Liidu üldeelarvest rahastataks, peaksid 
järgima teatavaid põhimõtteid ning täitma 
teatavaid tingimusi. Eelkõige peavad 
Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused jagama Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud Euroopa Liidu 
põhiväärtusi. Et võimaldada uutel 
rühmitustel osaleda poliitilises tegevuses 
ja edendada niiviisi aktiivset 
demokraatlikku elu Euroopa Liidus, ning 
et tagada, et võimalikult palju erakondade 



PE502.095v01-00 4/34 AM\922672ET.doc

ET

liite järgiksid käesoleva määruse 
läbipaistvust ja järelevalvet hõlmavaid 
eeskirju, peaks piiriülestel ametlikult hästi 
organiseeritud poliitilistel liitudel olema 
lihtne täita Euroopa tasandi erakonna 
registreerimistingimusi ilma valimisedu 
puudutava eeltingimuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kehtestada tuleks Euroopa tasandi 
erakondade tegevuse reguleerimist ja 
sisekorraldust käsitlevad põhimõtted ja 
miinimumnõuded, et tagada eelkõige 
erakondade sisedemokraatia rangeimate 
standardite täitmine ja järgimine. Euroopa 
tasandi erakondade või Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste põhikiri peaks 
sisaldama ka mitmeid peamisi haldus- ja 
õigussätteid.

(11) Kehtestada tuleks Euroopa tasandi 
erakondade tegevuse reguleerimist ja 
sisekorraldust käsitlevad põhimõtted ja 
miinimumnõuded, et tagada eelkõige 
erakondade sisedemokraatia rangeimate 
standardite täitmine ja järgimine, eelkõige 
kandidaatide valikumenetluse ning 
valimisnimekirjade koostamise puhul 
Euroopa Parlamendi valimistel 
liikmeserakondade kaudu. Euroopa 
tasandi erakondade või Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste põhikiri peaks 
sisaldama ka mitmeid peamisi haldus- ja 
õigussätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa Liidu üldeelarvest (12) Euroopa Liidu üldeelarvest 
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rahastamine peaks olema piiratud Euroopa 
tasandi erakondade ja nendega seotud 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, 
keda on sellistena tunnustatud ning kellele 
on antud Euroopa õiguslik seisund. Kuigi 
on oluline tagada, et Euroopa tasandi 
erakonnaks saamise tingimused ei oleks 
liiga ranged, vaid neid suudaksid täita 
erakondade ja/või füüsiliste isikute 
organiseerunud ja tõsiselt võetavad 
piiriülesed liidud, on samuti oluline 
kehtestada proportsionaalsed kriteeriumid, 
mille alusel eraldada ELi eelarvest piiratud 
määral vahendeid, mis objektiivselt 
peegeldavad iga Euroopa tasandi erakonna 
Euroopaga seotud eesmärke ja nende 
valijaskonna tegelikku toetust. Selliste 
kriteeriumide aluseks sobivad kõige 
paremini Euroopa Parlamendi valimiste 
tulemused. Tegemist on valimistega, kus 
Euroopa tasandi erakonnad peavad 
käesoleva määruse alusel osalema, näidates 
nii täpselt ära iga Euroopa tasandi 
erakonna toetuse valijate hulgas. See peaks 
peegeldama rolli, mis on Euroopa 
Parlamendil ELi kodanike otsesel 
esindamisel tulenevalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 10 lõikest 2, samuti Euroopa 
tasandi erakondade eesmärki ELi 
demokraatlikus elus täielikult osaleda ning 
saada aktiivseteks toimijateks Euroopa 
esindusdemokraatias, et tõhusalt 
väljendada ELi kodanike vaateid, arvamusi 
ning poliitilist tahet. Euroopa Liidu 
üldeelarvest rahastamine peaks seetõttu 
olema piiratud Euroopa tasandi 
erakondadega, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega, ning 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, 
kes taotlevad rahastamist Euroopa tasandi 
erakonna kaudu, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega

rahastamine peaks olema piiratud Euroopa 
tasandi erakondade ja nendega seotud 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, 
keda on sellistena tunnustatud ning kellele 
on antud Euroopa õiguslik seisund. Kuigi 
on oluline tagada, et Euroopa tasandi 
erakonnaks saamise tingimused ei oleks 
liiga ranged, vaid neid suudaksid täita 
erakondade ja/või füüsiliste isikute 
organiseerunud ja tõsiselt võetavad 
piiriülesed liidud, on samuti oluline 
kehtestada proportsionaalsed kriteeriumid, 
mille alusel eraldada ELi eelarvest piiratud 
määral vahendeid, mis objektiivselt 
peegeldavad iga Euroopa tasandi erakonna 
Euroopaga seotud eesmärke ja nende 
valijaskonna tegelikku toetust. Selliste 
kriteeriumide aluseks sobivad kõige 
paremini Euroopa Parlamendi valimiste 
tulemused. Tegemist on valimistega, kus 
Euroopa tasandi erakonnad peavad 
käesoleva määruse alusel osalema, näidates 
nii täpselt ära iga Euroopa tasandi 
erakonna toetuse valijate hulgas. See peaks 
peegeldama rolli, mis on Euroopa 
Parlamendil ELi kodanike otsesel 
esindamisel tulenevalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 10 lõikest 2, samuti Euroopa 
tasandi erakondade eesmärki ELi 
demokraatlikus elus täielikult osaleda ning 
saada aktiivseteks toimijateks Euroopa 
esindusdemokraatias, et tõhusalt 
väljendada ELi kodanike vaateid, arvamusi 
ning poliitilist tahet. Euroopa Liidu 
üldeelarvest rahastamine peaks seetõttu 
olema piiratud Euroopa tasandi 
erakondadega, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega või kes 
on Euroopa Parlamendi viimastel 
valimistel saavutanud minimaalse 
valijaskonna toetuse olulise osa 
liikmesriikide seas ning Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutustega, kes taotlevad 
rahastamist Euroopa tasandi erakonna 
kaudu, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Läbipaistvuse huvides ning selleks, et 
tõhustada Euroopa tasandi erakondade ja 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
kontrolli ja demokraatlikku vastutust, tuleb 
avaldada olulist avalikku huvi pakkuv 
teave, mis on eelkõige seotud erakondade 
ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja, 
liikmeskonna, finantsaruannete, annetajate 
ja annetuste ning ELi eelarvest saadud 
toetustega, samuti teave, mis on seotud 
Euroopa Parlamendi otsustega, mis 
käsitlevad registreerimist, rahastamist ja 
karistamist. Kõnealuse teabe avaliku 
kättesaadavuse tagamiseks regulatiivse 
raamistiku loomine on kõige tõhusam viis, 
kuidas edendada poliitiliste jõudude vahel 
võrdseid tingimusi ja õiglast konkurentsi 
ning toetada avatud, läbipaistvat ja 
demokraatlikku õigusloome- ning 
valimisprotsessi, tugevdades seega 
kodanike ja valijate usaldust Euroopa 
esindusdemokraatiasse ning üldisemas 
plaanis tõkestades korruptsiooni ja võimu 
kuritarvitamist. Proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei peaks füüsiliste 
isikute isikuandmete avalikustamise 
kohustust kohaldama Euroopa tasandi 
erakonna selliste liikmete suhtes, kes ei ole 
andnud avaldamiseks oma sõnaselget 
nõusolekut, või annetuste suhtes, mis 
ületavad aastas 1 000 eurot annetaja kohta. 
Samuti kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega tuleks igal aastal avaldada 
teave annetuste kohta, välja arvatud 
Euroopa Parlamendi valimiskampaania ajal 
ja annetuste puhul, mis ületavad 12 000 
eurot annetaja kohta, mille korral peaks 
avaldamine toimuma viivitamata.

(19) Läbipaistvuse huvides ning selleks, et 
tõhustada Euroopa tasandi erakondade ja 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
kontrolli ja demokraatlikku vastutust, tuleb 
avaldada olulist avalikku huvi pakkuv 
teave, mis on eelkõige seotud erakondade 
ja poliitiliste sihtasutuste põhikirja, 
liikmeskonna, finantsaruannete, annetajate 
ja annetuste ning ELi eelarvest saadud 
toetustega, samuti teave, mis on seotud 
komisjoni otsustega, mis käsitlevad 
registreerimist, rahastamist ja karistamist. 
Kõnealuse teabe avaliku kättesaadavuse 
tagamiseks regulatiivse raamistiku loomine 
on kõige tõhusam viis, kuidas edendada 
poliitiliste jõudude vahel võrdseid 
tingimusi ja õiglast konkurentsi ning 
toetada avatud, läbipaistvat ja
demokraatlikku õigusloome- ning 
valimisprotsessi, tugevdades seega 
kodanike ja valijate usaldust Euroopa 
esindusdemokraatiasse ning üldisemas 
plaanis tõkestades korruptsiooni ja võimu 
kuritarvitamist. Proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei peaks füüsiliste 
isikute isikuandmete avalikustamise 
kohustust kohaldama Euroopa tasandi 
erakonna selliste liikmete suhtes, kes ei ole 
andnud avaldamiseks oma sõnaselget 
nõusolekut, või annetuste suhtes, mis 
ületavad aastas 1 000 eurot annetaja kohta. 
Samuti kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega tuleks igal aastal avaldada 
teave annetuste kohta, välja arvatud 
Euroopa Parlamendi valimiskampaania ajal 
ja annetuste puhul, mis ületavad 12 000 
eurot annetaja kohta, mille korral peaks 
avaldamine toimuma viivitamata.
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Õiguskindluse huvides on asjakohane 
selgitada, et Euroopa Parlament, Euroopa 
tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi 
poliitilised sihtasutused, Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste rahastamisega seotud aspektide 
kontrollimise eest vastutavad liikmesriikide 
pädevad ametiasutused ning muud 
käesolevas määruses osutatud või 
sätestatud asjaomased kolmandad isikud on 
vastutavad töötlejad määruse (EÜ) nr 
45/2001 või direktiivi 95/46/EÜ 
tähenduses. Samuti on oluline kindlaks 
määrata maksimaalne periood, mille vältel 
on kogutud isikuandmete säilitamine 
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise 
ning Euroopa tasandi erakondade 
liikmesuse seaduslikkuse, korrektsuse ja 
läbipaistvuse tagamiseks lubatud. 
Vastutavate töötlejatena peavad Euroopa 
Parlament, Euroopa tasandi erakonnad ja 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused, 
liikmesriikide pädevad ametiasutused ning 
asjaomased kolmandad isikud võtma kõik 
asjakohased meetmed, et täita määruse 
(EÜ) nr 45/2001 ja direktiiviga 95/46/EÜ 
kehtestatud kohustused, mis on seotud 
eelkõige töötlemise seaduslikkuse ja 
turvalisuse, teabe esitamise ja 
andmesubjektide õigusega saada 
juurdepääs oma isikuandmetele ning teha 
kõnealustesse andmetesse parandusi ja neid 
kustutada.

(23) Õiguskindluse huvides on asjakohane 
selgitada, et komisjon, Euroopa tasandi 
erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused, Euroopa tasandi erakondade 
ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
rahastamisega seotud aspektide 
kontrollimise eest vastutavad liikmesriikide 
pädevad ametiasutused ning muud 
käesolevas määruses osutatud või 
sätestatud asjaomased kolmandad isikud on 
vastutavad töötlejad määruse (EÜ) nr 
45/2001 või direktiivi 95/46/EÜ 
tähenduses. Samuti on oluline kindlaks 
määrata maksimaalne periood, mille vältel 
on kogutud isikuandmete säilitamine 
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise 
ning Euroopa tasandi erakondade 
liikmesuse seaduslikkuse, korrektsuse ja 
läbipaistvuse tagamiseks lubatud. 
Vastutavate töötlejatena peavad Euroopa 
Parlament, Euroopa tasandi erakonnad ja 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused, 
liikmesriikide pädevad ametiasutused ning 
asjaomased kolmandad isikud võtma kõik 
asjakohased meetmed, et täita määruse 
(EÜ) nr 45/2001 ja direktiiviga 95/46/EÜ 
kehtestatud kohustused, mis on seotud 
eelkõige töötlemise seaduslikkuse ja 
turvalisuse, teabe esitamise ja 
andmesubjektide õigusega saada 
juurdepääs oma isikuandmetele ning teha 
kõnealustesse andmetesse parandusi ja neid 
kustutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Igal aastal Euroopa Liidu üldeelarvest 
assigneeringute eraldamiseks tuleb 
kehtestada spetsiaalsed eeskirjad ja 
menetlused, võttes arvesse ühelt poolt 
toetusesaajate arvu ja teiselt poolt iga 
toetust saava Euroopa tasandi erakonna ja 
temaga seotud Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse Euroopa Parlamenti valitud 
liikmete osa. Kõnealuste eeskirjadega 
nähakse ette normid, mis reguleerivad 
Euroopa tasandi erakondade ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste läbipaistvust, raamatupidamist, 
auditit ja finantskontrolli, Euroopa 
Parlamendi ja kontrollikoja 
auditeerimissätted, ning proportsionaalsed 
sanktsioonid, mida kohaldatakse muu 
hulgas juhul, kui Euroopa tasandi erakond 
või Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus 
rikub Euroopa Liidu põhiväärtusi.

(25) Igal aastal Euroopa Liidu üldeelarvest 
assigneeringute eraldamiseks tuleb 
kehtestada spetsiaalsed eeskirjad ja 
menetlused, võttes arvesse ühelt poolt 
toetusesaajate arvu ja teiselt poolt iga 
toetust saava Euroopa tasandi erakonna ja 
temaga seotud Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse Euroopa Parlamenti valitud 
liikmete osa. Kõnealuste eeskirjadega 
nähakse ette normid, mis reguleerivad 
Euroopa tasandi erakondade ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste läbipaistvust, raamatupidamist, 
auditit ja finantskontrolli, komisjoni ja 
kontrollikoja auditeerimissätted, ning 
proportsionaalsed sanktsioonid, mida 
kohaldatakse muu hulgas juhul, kui 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus rikub Euroopa 
Liidu põhiväärtusi.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Euroopa Parlament peaks 
korrapäraselt kontrollima, et Euroopa 
tasandi erakondade või Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste registreerimise ja 
rahastamisega seotud tingimused ja nõuded 

(26) Komisjon peaks korrapäraselt 
kontrollima, et Euroopa tasandi erakondade 
või Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
registreerimise ja rahastamisega seotud 
tingimused ja nõuded oleksid jätkuvalt 
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oleksid jätkuvalt täidetud. Kõnealust 
kontrolli tuleks teostada igal aastal või mis 
tahes füüsilise või juriidilise isiku esitatud 
põhjendatud taotluse alusel. ELi 
põhiväärtuste järgimisega seotud otsuseid 
tuleks teha ainult selleks spetsiaalselt 
kehtestatud menetluse alusel ning 
konsulteerides sõltumatutest 
väljapaistvatest isikutest koosneva 
komiteega.

täidetud ning et seda tehtaks Euroopa 
Parlamendi taotlusel. ELi põhiväärtuste 
järgimisega seotud otsuseid tuleks teha 
ainult selleks spetsiaalselt kehtestatud 
menetluse alusel ning konsulteerides 
sõltumatutest väljapaistvatest isikutest 
koosneva komiteega. Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse seisundi tühistamise otsused 
saab kaevata edasi Euroopa Liidu 
Kohtusse vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 263.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Euroopa Parlamendi poolt Euroopa 
tasandi erakondadele võimaldatav tehniline 
tugi peaks lähtuma võrdse kohtlemise 
põhimõttest, seda tuleks osutada arve ja 
makse alusel ning selle kohta tuleks esitada 
korrapäraselt avalikke aruandeid.

(27) Komisjoni poolt Euroopa tasandi 
erakondadele võimaldatav tehniline tugi 
peaks lähtuma võrdse kohtlemise 
põhimõttest, seda tuleks osutada arve ja 
makse alusel ning selle kohta tuleks esitada 
korrapäraselt avalikke aruandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või riikide 
parlamentides või piirkondlikes 

(b) see peab koosnema 
liikmesorganisatsioonidest, mis on 
õiguslikult seisundilt riiklikud ja/või 
piirkondlikud erakonnad vähemalt 
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parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või

veerandis liikmesriikides,

Or. en

Muudatusettepanek 16
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või riikide 
parlamentides või piirkondlikes 
parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või oma 
liimeserakondade kaudu riikide 
parlamentides või piirkondlikes 
parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või

Or. fi

Muudatusettepanek 17
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

see peab olema saavutanud vähemalt 
veerandis liikmesriikides vähemalt kolm 
protsenti igas liikmesriigis viimastel 
Euroopa Parlamendi valimistel antud 
häältest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

see peab olema saavutanud vähemalt 
veerandis liikmesriikides vähemalt kolm 
protsenti igas liikmesriigis viimastel 
Euroopa Parlamendi valimistel antud 
häältest;

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 19
Klaus-Heiner Lehne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik 
valimine ning nende demokraatlikud 
otsustusprotsessid, täpsustades iga organi 
volitused, vastutuse ning koosseisu, 
sealhulgas nende liikmete määramise ja 
tagasikutsumise tingimused ning 
kandidaatide valiku ja ajaliselt piiratud, 
kuid uuendatavate volitustega ametnike 
valimise selged ja läbipaistvad 
kriteeriumid;

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik 
valimine ning nende demokraatlikud 
otsustusprotsessid, täpsustades iga organi 
volitused, vastutuse ning koosseisu, 
sealhulgas nende liikmete määramise ja 
tagasikutsumise tingimused ning 
kandidaatide demokraatlikul menetlusel 
põhineva valiku ja ajaliselt piiratud, kuid 
uuendatavate volitustega ametnike valimise 
selged ja läbipaistvad kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liikmeserakondade kohustus valida 
Euroopa Parlamendi valimiste 
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kandidaadid avatud demokraatliku 
menetluse abil, mis võimaldab erakonna 
kõikidel liikmetel osaleda aktiivselt ja 
passiivselt valimisprotsessis ning otsuste 
tegemises kandidaatide järjekorra üle 
valimisnimekirjas; 

Or. en

Muudatusettepanek 21
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament loob Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste registreerimiseks 
registri (edaspidi „register”).

1. Komisjon loob Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste registreerimiseks registri 
(edaspidi „register”).

Or. en

Muudatusettepanek 22
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhikirja registreerimiseks esitab artikli 
2 lõikes 2 määratletud poliitiline liit või 
Euroopa tasandi erakonnaga seotud 
poliitiline sihtasutus Euroopa 
Parlamendile taotluse.

2. Põhikirja registreerimiseks esitab artikli 
2 lõikes 2 määratletud poliitiline liit või 
Euroopa tasandi erakonnaga seotud 
poliitiline sihtasutus komisjonile taotluse.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Gerald Häfner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kolme kuu jooksul pärast 
registreerimistaotluse esitamist võtab 
Euroopa Parlament vastu otsuse, mis 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas koos 
erakonna või sihtasutuse põhikirjaga, või 
juhul kui taotlust ei kiidetud heaks, siis 
taotluse tagasilükkamise põhjused.

5. Kolme kuu jooksul pärast 
registreerimistaotluse esitamist võtab 
komisjon vastu otsuse, mis avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas koos erakonna või 
sihtasutuse põhikirjaga, või juhul kui 
taotlust ei kiidetud heaks, siis taotluse 
tagasilükkamise põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Osana registreerimistaotlusest esitatud 
dokumentidesse või põhikirja tehtud 
muudatustest tuleb vastavalt lõikele 3 
Euroopa Parlamenti teavitada nelja nädala 
jooksul.

6. Osana registreerimistaotlusest esitatud 
dokumentidesse või põhikirja tehtud 
muudatustest tuleb vastavalt lõikele 3 
komisjoni teavitada nelja nädala jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastavalt artikli 4 lõikele 2 saadetakse 
Euroopa tasandi erakonna põhikirjale 
lisatud erakonna liikmete ajakohastatud 
loetelu Euroopa Parlamendile igal aastal 

7. Vastavalt artikli 4 lõikele 2 saadetakse 
Euroopa tasandi erakonna põhikirjale 
lisatud erakonna liikmete ajakohastatud 
loetelu komisjonile igal aastal või nelja 
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või nelja nädala jooksul pärast selliste 
muudatuste tegemist, mille tagajärjel ei 
pruugi Euroopa tasandi erakond enam 
artikli 3 lõike 1 punktis b esitatud tingimust 
täita.

nädala jooksul pärast selliste muudatuste 
tegemist, mille tagajärjel ei pruugi Euroopa 
tasandi erakond enam artikli 3 lõike 1 
punktis b esitatud tingimust täita.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile kogu asjakohase teabe, 
mille ta on saanud vastavalt käesoleva 
artikli lõigetele 3–7. Ta annab Euroopa 
Parlamendile viivitamatult teada 
muutustest, mis võivad märkimisväärselt 
mõjutada artiklites 3–5 sätestatud 
registreerimistingimuste täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kontrollib igal 
aastal, et Euroopa tasandi erakonnad ja 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused 
täidavad jätkuvalt artiklites 3, 4 ja 5 
sätestatud tingimusi ja nõudeid.

1. Komisjon kontrollib igal aastal, et 
Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused täidavad 
jätkuvalt artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud 
tingimusi ja nõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui seda taotleb veerand 
Euroopa Parlamendi liikmetest, kes 
esindavad vähemalt kolme fraktsiooni, 
teeb Euroopa Parlament liikmete 
häälteenamusega otsuse, kas artikli 3 lõike 
1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c 
sätestatud tingimus on vastavalt Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse suhtes jätkuvalt 
täidetud.

2. Komisjon võib teha otsuse, kas artikli 3 
lõike 1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis 
c sätestatud tingimus on vastavalt Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse suhtes jätkuvalt 
täidetud.

Or. fi

Muudatusettepanek 29
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui seda taotleb veerand Euroopa 
Parlamendi liikmetest, kes esindavad 
vähemalt kolme fraktsiooni, teeb Euroopa 
Parlament liikmete häälteenamusega 
otsuse, kas artikli 3 lõike 1 punktis c ja 
artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud 
tingimus on vastavalt Euroopa tasandi 
erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse suhtes jätkuvalt täidetud.

2. Juhul kui seda taotleb veerand Euroopa 
Parlamendi liikmetest, kes esindavad 
vähemalt kolme fraktsiooni, teeb Euroopa 
Parlament liikmete häälteenamusega 
otsuse, kas nende arvates on artikli 3 lõike 
1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c 
sätestatud tingimus vastavalt Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse suhtes jätkuvalt 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne otsuse tegemist kuulab Euroopa 
Parlament ära asjaomase Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse esindajad ning palub 
sõltumatutest väljapaistvatest isikutest 
koosnevalt komiteelt hinnangut 
kõnealusele küsimusele mõistliku aja 
jooksul.

Enne otsuse tegemist kuulab komisjon ära 
asjaomase Euroopa tasandi erakonna või 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
esindajad ning palub sõltumatutest 
väljapaistvatest isikutest koosnevalt 
komiteelt hinnangut kõnealusele 
küsimusele mõistliku aja jooksul.

Or. fi

Muudatusettepanek 31
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada Euroopa Parlamendile
põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas 
lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust 
või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa 
Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt 
lõikele 2.

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada komisjonile 
põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas 
lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust 
või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa 
Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt 
lõikele 2.

Or. fi

Muudatusettepanek 32
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada Euroopa Parlamendile
põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas 
lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust 
või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa 
Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt 
lõikele 2.

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada komisjonile 
põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas 
lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust 
või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa 
Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt 
lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui komisjon järeldab, et artikli 
3 lõike 1 punktis c sätestatud Euroopa 
tasandi erakonna ning artikli 3 lõike 2 
punktis c sätestatud Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse registreerimise 
tingimusi enam ei täideta, või kui 
Euroopa Parlament esitab käesoleva 
artikli lõike 2 kohaselt taotluse, teeb 
komisjon otsuse, kas registreerimisstaatus 
säilitatakse või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui Euroopa Parlament leiab, et mõnda 
lõikes 1 osutatud tingimust või nõuet enam 
ei täideta, kohaldatakse artiklis 11 või 
artiklis 22 või mõlemas nimetatud artiklis 
osutatud sätteid, võttes asjakohaselt arvesse 
artikli 23 sätteid.

4. Kui komisjon leiab, et mõnda lõikes 1 
osutatud tingimust või nõuet enam ei 
täideta, kohaldatakse artiklis 11 või artiklis 
22 või mõlemas nimetatud artiklis osutatud 
sätteid, võttes asjakohaselt arvesse artikli 
23 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võtab vastu otsuse 
Euroopa õigusliku seisundi äravõtmise ja 
registrist eemaldamise kohta.

2. Komisjon võtab vastu otsuse Euroopa 
õigusliku seisundi äravõtmise ja registrist 
eemaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele ja menetlustele vastavalt 
registreeritud Euroopa tasandi erakond, mis 
on esindatud Euroopa Parlamendis 
vähemalt ühe liikmega ning mis ei ole 
mõnes finantsmääruse artiklis [93] 
osutatud menetlusest kõrvalejätmist 
põhjustavas olukorras, võib taotleda 
rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest 
vastavalt Euroopa Parlamendi poolt 

1. Käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele ja menetlustele vastavalt 
registreeritud Euroopa tasandi erakond, mis 
on esindatud Euroopa Parlamendis 
vähemalt ühe liikmega või on saavutanud 
vähemalt veerandis liikmesriikides 
vähemalt 1% Euroopa Parlamendi 
valimistel antud häältest, ning mis ei ole 
mõnes finantsmääruse artiklis [93] 
osutatud menetlusest kõrvalejätmist 
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[toetustaotluse esitamise] kutses avaldatud 
tingimustele.

põhjustavas olukorras, võib taotleda 
rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest 
vastavalt Euroopa Parlamendi poolt 
[toetustaotluse esitamise] kutses avaldatud 
tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused avaldavad 
iga-aastaste finantsaruannete artikli 19 
kohaselt Euroopa Parlamendile esitamise 
ajal loetelu kõigist annetajatest ning nende 
annetustest, märkides ära üksikannetuste 
laadi ja väärtuse. Käesolevat lõiget 
kohaldatakse ka lõigetes 7 ja 8 osutatud 
liikmete antava toetuste suhtes.

2. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused avaldavad 
iga-aastaste finantsaruannete artikli 19 
kohaselt komisjonile esitamise ajal loetelu 
kõigist annetajatest ning nende annetustest, 
märkides ära üksikannetuste laadi ja 
väärtuse. Käesolevat lõiget kohaldatakse ka 
lõigetes 7 ja 8 osutatud liikmete antava 
toetuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Annetustest, mis Euroopa tasandi 
erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused on saanud kuue kuu jooksul 
enne Euroopa Parlamendi valimisi, 
teavitatakse Euroopa Parlamenti igal 
nädalal kirjalikult ja vastavalt lõike 2 
sätetele.

3. Annetustest, mis Euroopa tasandi 
erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused on saanud kuue kuu jooksul 
enne Euroopa Parlamendi valimisi, 
teavitatakse komisjoni igal nädalal 
kirjalikult ja vastavalt lõike 2 sätetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 39
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste poolt vastu 
võetud 12 000 eurot ületavatest 
üksikannetustest teavitatakse Euroopa 
Parlamenti kohe kirjalikult ja vastavalt 
lõike 2 sätetele.

4. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste poolt vastu 
võetud 12 000 eurot ületavatest 
üksikannetustest teavitatakse komisjoni 
kohe kirjalikult ja vastavalt lõike 2 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui tagastamine ei ole võimalik, tuleb 
sellest teavitada Euroopa Parlamenti. 
Eelarvevahendite käsutaja koostab 
sissenõudekorralduse ning kinnitab 
sissenõudmise vastavalt finantsmääruse 
artiklites [71] ja [72] kehtestatud sätetele. 
Kõnealused vahendid lisatakse üldtuluna 
Euroopa Parlamenti käsitlevasse eelarve 
ossa.

– kui tagastamine ei ole võimalik, tuleb 
sellest teavitada komisjoni. 
Eelarvevahendite käsutaja koostab 
sissenõudekorralduse ning kinnitab 
sissenõudmise vastavalt finantsmääruse 
artiklites [71] ja [72] kehtestatud sätetele. 
Kõnealused vahendid lisatakse üldtuluna 
Euroopa Parlamenti käsitlevasse eelarve 
ossa.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Gerald Häfner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ametiasutused ja Euroopa 
Parlament lepivad kokku praktilistes 
küsimustes, et jagada teavet Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste kohta.

Liikmesriikide ametiasutused ja komisjon
lepivad kokku praktilistes küsimustes, et 
jagada teavet Euroopa tasandi erakondade 
ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toetuse andmise otsuses või 
kokkuleppes sätestatakse sõnaselgelt, et 
Euroopa Parlament ja kontrollikoda 
auditeerivad dokumentide alusel ja 
kohapeal Euroopa Liidu üldeelarvest 
toetust saanud Euroopa taseme erakonda 
või Euroopa taseme poliitilist sihtasutust.

5. Toetuse andmise otsuses või 
kokkuleppes sätestatakse sõnaselgelt, et 
komisjon ja kontrollikoda auditeerivad 
dokumentide alusel ja kohapeal Euroopa 
Liidu üldeelarvest toetust saanud Euroopa 
taseme erakonda või Euroopa taseme 
poliitilist sihtasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi tehniline tugi 
Euroopa tasandi erakondadele rajaneb 
võrdse kohtlemise põhimõttel. Tuge 
antakse vähemalt sama soodsatel 
tingimustel kui muudele

Komisjoni tehniline tugi Euroopa tasandi 
erakondadele rajaneb võrdse kohtlemise 
põhimõttel. Tuge antakse vähemalt sama 
soodsatel tingimustel kui muudele 
välisorganisatsioonidele ja -liitudele, 



PE502.095v01-00 22/34 AM\922672ET.doc

ET

välisorganisatsioonidele ja -liitudele, 
millele võib anda samasugust tuge arve ja 
makse vastu.

millele võib anda samasugust tuge arve ja 
makse vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament avaldab vastavalt 
artiklile 24 igale Euroopa tasandi 
erakonnale eraldatud tehnilise toe 
üksikasjad aastaaruandes kolme kuu
jooksul pärast eelarveaasta lõppu.

Komisjon avaldab vastavalt artiklile 24 
igale Euroopa tasandi erakonnale eraldatud 
tehnilise toe üksikasjad aastaaruandes 
kolme kuu jooksul pärast eelarveaasta 
lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui Euroopa Parlament leiab vastavalt 
artikli 7 lõikele 2, et Euroopa tasandi 
erakond või Euroopa tasandi poliitiline 
sihtasutus ei ole järginud Euroopa Liidu 
põhiväärtusi või et see on res judicata 
jõudu omava kohtuotsusega süüdi 
mõistetud ebaseaduslikus tegevuses, mis 
kahjustab Euroopa Liidu finantshuve, nagu 
on sätestatud finantsmääruse artikli [93 
lõike 1 punktis e], või et Euroopa tasandi 
erakond ei ole täitnud artikli 4 lõikes 2 ette 
nähtud sisedemokraatia miinimumnõudeid, 
võidakse asjaomane Euroopa tasandi 
erakond või Euroopa tasandi poliitiline 

1. Kui komisjon leiab vastavalt artikli 7 
lõikele 2, et Euroopa tasandi erakond või 
Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei ole 
järginud Euroopa Liidu põhiväärtusi või et 
see on res judicata jõudu omava 
kohtuotsusega süüdi mõistetud 
ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab 
Euroopa Liidu finantshuve, nagu on 
sätestatud finantsmääruse artikli [93 lõike 1 
punktis e], või et Euroopa tasandi erakond 
ei ole täitnud artikli 4 lõikes 2 ette nähtud 
sisedemokraatia miinimumnõudeid, 
võidakse asjaomane Euroopa tasandi 
erakond või Euroopa tasandi poliitiline 
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sihtasutus registrist eemaldada, tema 
seisund võidakse vastavalt artiklile 11 ära 
võtta ning käesoleva määruse alusel saadud 
ELi rahalisi vahendeid käsitleva otsuse või 
lepingu kehtivus võidakse lõpetada ning 
saadud ELi vahendid, sealhulgas 
varasematest aastatest kasutamata jäänud 
ELi vahendid, võidakse sisse nõuda.

sihtasutus registrist eemaldada, tema 
seisund võidakse vastavalt artiklile 11 ära 
võtta ning käesoleva määruse alusel saadud 
ELi rahalisi vahendeid käsitleva otsuse või 
lepingu kehtivus võidakse lõpetada ning 
saadud ELi vahendid, sealhulgas 
varasematest aastatest kasutamata jäänud 
ELi vahendid, võidakse sisse nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament määrab Euroopa 
tasandi erakonnale või Euroopa tasandi 
poliitilisele sihtasutusele 
kindlaksmääratava astmiku alusel trahvi:

2. Komisjon määrab Euroopa tasandi 
erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele 
sihtasutusele kindlaksmääratava astmiku 
alusel trahvi:

Or. en

Muudatusettepanek 47
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui ei esitata artikli 6 lõigetes 6 ja 7 
sätestatud teatist või kui Euroopa 
Parlament on seisukohal, et Euroopa 
tasandi erakond või Euroopa tasandi 
poliitiline sihtasutus on tahtlikult esitanud 
ebaõigeid või eksitavaid andmeid;

(b) kui ei esitata artikli 6 lõigetes 6 ja 7 
sätestatud teatist või kui komisjon on 
seisukohal, et Euroopa tasandi erakond või 
Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on 
tahtlikult esitanud ebaõigeid või eksitavaid 
andmeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui Euroopa Parlamendile ei edastata 
annetajate ja nende annetuste loetelu 
vastavalt artikli 15 lõikele 2 või annetusi ei 
registreerita vastavalt artikli 15 lõigetele 3 
ja 4;

(d) kui komisjonile ei edastata annetajate ja 
nende annetuste loetelu vastavalt artikli 15 
lõikele 2 või annetusi ei registreerita 
vastavalt artikli 15 lõigetele 3 ja 4;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa 
tasandi poliitilisele sihtasutusele lõikest 2 
tuleneva trahvisumma kehtestamisel võtab 
Euroopa Parlament arvesse rikkumise 
raskust, kestust ja vajaduse korral 
korduvust, möödunud ajavahemikku, 
tahtlikku tegutsemist või hooletuse raskust 
ja käesoleva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks võetud meetmeid. Trahv peab 
olema tõhus ja hoiatav ning ei tohi ületada 
10 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
aastaeelarvest sellel aastal, millal karistus 
määrati.

3. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa 
tasandi poliitilisele sihtasutusele lõikest 2 
tuleneva trahvisumma kehtestamisel võtab 
komisjon arvesse rikkumise raskust, 
kestust ja vajaduse korral korduvust, 
möödunud ajavahemikku, tahtlikku 
tegutsemist või hooletuse raskust ja 
käesoleva määruse tingimuste ja nõuete 
täitmiseks võetud meetmeid. Trahv peab 
olema tõhus ja hoiatav ning ei tohi ületada 
10 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
aastaeelarvest sellel aastal, millal karistus 
määrati.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Gerald Häfner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui Euroopa tasandi erakond või 
Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus, kes 
vaatamata artikli 23 kohaselt antud 
võimalusele ei võta lõike 2 punktis a 
kirjeldatud rikkumise tõttu olukorra 
parandamiseks Euroopa Parlamendi
nõutavaid meetmeid, võidakse kõnealune 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus registrist 
eemaldada, tema seisund võidakse 
vastavalt artiklile 11 ära võtta ning 
käesoleva määruse alusel saadud ELi 
rahalisi vahendeid käsitleva otsuse või 
lepingu kehtivus võidakse lõpetada ning 
saadud ELi vahendid, sealhulgas 
varasematest aastatest kasutamata jäänud 
ELi vahendid, võidakse sisse nõuda.

4. Kui Euroopa tasandi erakond või 
Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus, kes 
vaatamata artikli 23 kohaselt antud 
võimalusele ei võta lõike 2 punktis a 
kirjeldatud rikkumise tõttu olukorra 
parandamiseks komisjoni nõutavaid 
meetmeid, võidakse kõnealune Euroopa 
tasandi erakond või Euroopa tasandi 
poliitiline sihtasutus registrist eemaldada, 
tema seisund võidakse vastavalt artiklile 11 
ära võtta ning käesoleva määruse alusel 
saadud ELi rahalisi vahendeid käsitleva 
otsuse või lepingu kehtivus võidakse 
lõpetada ning saadud ELi vahendid, 
sealhulgas varasematest aastatest 
kasutamata jäänud ELi vahendid, võidakse 
sisse nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklis 22 sätestatud karistustega 
seotud lõplike otsuste tegemist annab 
Euroopa Parlament asjaomasele Euroopa 
tasandi erakonnale või Euroopa tasandi 
poliitilisele sihtasutusele võimaluse esitada 
oma märkused ning võimaldab võimaluse 
ja vajaduse korral võtta mõistliku 
ajavahemiku jooksul olukorra 
parandamiseks vajalikke meetmeid.

1. Enne artiklis 22 sätestatud karistustega 
seotud lõplike otsuste tegemist annab 
komisjon asjaomasele Euroopa tasandi 
erakonnale või Euroopa tasandi poliitilisele 
sihtasutusele võimaluse esitada oma 
märkused ning võimaldab võimaluse ja 
vajaduse korral võtta mõistliku 
ajavahemiku jooksul olukorra 
parandamiseks vajalikke meetmeid.

Or. en



PE502.095v01-00 26/34 AM\922672ET.doc

ET

Muudatusettepanek 52
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võib vajaduse korral 
ära kuulata teisi füüsilisi või juriidilisi 
isikuid, sealhulgas artikli 7 lõikes 3 
osutatud taotluse esitajaid.

2. Komisjon või Euroopa Parlament võivad 
vajaduse korral ära kuulata teisi füüsilisi 
või juriidilisi isikuid, sealhulgas artikli 7 
lõikes 3 osutatud taotluse esitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
lõikele 3, hiljemalt neli nädalat pärast 
Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist 
ning pärast nimetatud tähtaega kõik 
Euroopa Parlamendile vastavalt artikli 6 
lõigetele 6 ja 7 teatatud muudatused;

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
lõikele 3, hiljemalt neli nädalat pärast 
komisjoni otsuse vastuvõtmist ning pärast 
nimetatud tähtaega kõik komisjonile 
vastavalt artikli 6 lõigetele 6 ja 7 teatatud 
muudatused;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused 
hiljemalt neli nädalat pärast Euroopa 
Parlamendi otsuse vastuvõtmist;

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused 
hiljemalt neli nädalat pärast komisjoni
otsuse vastuvõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tulenevalt artiklist 22 tehtud Euroopa 
Parlamendi lõplike otsuste üksikasjad ja 
põhjused, mis hõlmavad vajaduse korral 
sõltumatutest väljapaistvatest isikutest 
koosnevas komitees vastavalt artikli 7 
lõikele 2 vastu võetud arvamusi, võttes 
asjakohaselt arvesse määruse (EÜ) nr 
45/2001 sätteid;

(g) tulenevalt artiklist 22 tehtud komisjoni 
lõplike otsuste üksikasjad ja põhjused, mis 
hõlmavad vajaduse korral sõltumatutest 
väljapaistvatest isikutest koosnevas 
komitees vastavalt artikli 7 lõikele 2 vastu 
võetud arvamusi, võttes asjakohaselt 
arvesse määruse (EÜ) nr 45/2001 sätteid;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) artiklis 27 osutatud Euroopa 
Parlamendi hindamisaruanne käesoleva 
määruse kohaldamise ja rahastatud 
tegevuse kohta.

(j) artiklis 27 osutatud komisjoni 
hindamisaruanne käesoleva määruse 
kohaldamise ja rahastatud tegevuse kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 57
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt artikli 4 lõikele 2 erakonna 
põhikirjale lisatud ja vastavalt artikli 6 
lõikele 7 ajakohastatud Euroopa tasandi 
erakonna liikmete loetelust avaldab 
Euroopa Parlament liikmete koguarvu, 
juriidilistest isikutest liikmete andmed ning 
nende füüsiliste isikute nimed, kes on 
andnud avaldamiseks sõnaselge kirjaliku 
nõusoleku. Euroopa tasandi erakonnad 
taotlevad nimetatud nõusolekut oma kõigilt 
füüsilisest isikust liikmeilt.

2. Vastavalt artikli 4 lõikele 2 erakonna 
põhikirjale lisatud ja vastavalt artikli 6 
lõikele 7 ajakohastatud Euroopa tasandi 
erakonna liikmete loetelust avaldab 
komisjon liikmete koguarvu, juriidilistest 
isikutest liikmete andmed ning nende 
füüsiliste isikute nimed, kes on andnud 
avaldamiseks sõnaselge kirjaliku 
nõusoleku. Euroopa tasandi erakonnad 
taotlevad nimetatud nõusolekut oma kõigilt 
füüsilisest isikust liikmeilt.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused esitavad 
võimalikele liikmetele ja annetajatele 
avalikult kättesaadavas andmekaitseteates 
direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10 nõutud 
andmed ning teavitavad neid, et Euroopa 
Parlament, Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF), kontrollikoda, liikmesriikide 
pädevad ametiasutused ning nende poolt 
volitatud välised asutused või eksperdid 
võivad auditeerimise ja kontrollimise 
eesmärgil avalikustada ja töödelda nende 

3. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused esitavad 
võimalikele liikmetele ja annetajatele 
avalikult kättesaadavas andmekaitseteates 
direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10 nõutud 
andmed ning teavitavad neid, et komisjon, 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), 
kontrollikoda, liikmesriikide pädevad 
ametiasutused ning nende poolt volitatud 
välised asutused või eksperdid võivad 
auditeerimise ja kontrollimise eesmärgil 
avalikustada ja töödelda nende 
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isikuandmeid. Euroopa Parlament lisab 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 11 
kohaldamisel sama teabe artikli 13 lõikes 1 
osutatud toetustaotluste esitamise kutsetele.

isikuandmeid. Euroopa Parlament lisab 
määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 11 
kohaldamisel sama teabe artikli 13 lõikes 1 
osutatud toetustaotluste esitamise kutsetele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel isikuandmete 
töötlemisel järgivad Euroopa Parlament ja 
artikli 7 lõikes 2 osutatud komitee 
isikuandmete töötlemisel määrust (EÜ) nr 
45/2001. Isikuandmete töötlemisel 
käsitatakse neid vastavalt määruse (EÜ) nr 
45/2001 artikli 2 punktile d vastutavate 
töötlejatena.

1. Käesoleva määruse alusel isikuandmete 
töötlemisel järgivad Euroopa Parlament, 
komisjon ja artikli 7 lõikes 2 osutatud 
komitee isikuandmete töötlemisel määrust 
(EÜ) nr 45/2001. Isikuandmete töötlemisel 
käsitatakse neid vastavalt määruse (EÜ) nr 
45/2001 artikli 2 punktile d vastutavate 
töötlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja artikli 7 lõikes 2 
osutatud komitee tagavad, et nende poolt 
käesoleva määruse alusel kogutud 
isikuandmeid kasutatakse ainult Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste rahastamise ning 
Euroopa tasandi erakondade liikmesuse 
seaduslikkuse, korrektsuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks. Nad hävitavad kõnealused 
isikuandmed 24 kuu jooksul pärast 

3. Euroopa Parlament, komisjon ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud komitee tagavad, et nende 
poolt käesoleva määruse alusel kogutud 
isikuandmeid kasutatakse ainult Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste rahastamise ning 
Euroopa tasandi erakondade liikmesuse 
seaduslikkuse, korrektsuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks. Nad hävitavad kõnealused 
isikuandmed 24 kuu jooksul pärast 
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asjakohaste osade avaldamist vastavalt 
artiklile 24.

asjakohaste osade avaldamist vastavalt 
artiklile 24.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Raamatupidamisarvestuse 
auditeerimiseks volitatud liikmesriikide 
pädevad ametiasutused ja sõltumatud 
asutused või eksperdid kasutavad 
isikuandmeid, mida nad saavad ainult 
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise 
kontrollimiseks. Kõnealused isikuandmed 
hävitatakse vastavalt kohaldatavale 
siseriiklikule õigusele pärast nende 
edastamist Euroopa Parlamendile 
vastavalt artikli 20 lõikele 3.

4. Raamatupidamisarvestuse 
auditeerimiseks volitatud liikmesriikide 
pädevad ametiasutused ja sõltumatud 
asutused või eksperdid kasutavad 
isikuandmeid, mida nad saavad ainult 
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise 
kontrollimiseks. Kõnealused isikuandmed 
hävitatakse vastavalt kohaldatavale 
siseriiklikule õigusele pärast nende 
edastamist komisjonile vastavalt artikli 20 
lõikele 3.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne 
on jälgida ja tagada, et Euroopa Parlament 
ja artikli 7 lõikes 2 osutatud komitee 
järgivad ja kaitsevad käesoleva määruse 
alusel toimuva isikuandmete töötlemise 
käigus füüsiliste isikute põhiõigusi ja -
vabadusi. Ilma et see piiraks mis tahes 
õiguskaitsevahendite kasutamist, võib iga 

7. Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne 
on jälgida ja tagada, et Euroopa Parlament,
Euroopa Komisjon ja artikli 7 lõikes 2 
osutatud komitee järgivad ja kaitsevad 
käesoleva määruse alusel toimuva 
isikuandmete töötlemise käigus füüsiliste 
isikute põhiõigusi ja -vabadusi. Ilma et see 
piiraks mis tahes õiguskaitsevahendite 
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andmesubjekt esitada Euroopa 
andmekaitseinspektorile kaebuse, kui ta 
leiab, et tema isikuandmete töötlemisel 
Euroopa Parlamendis või nimetatud 
komitees on rikutud tema õigust 
isikuandmete kaitsele.

kasutamist, võib iga andmesubjekt esitada 
Euroopa andmekaitseinspektorile kaebuse, 
kui ta leiab, et tema isikuandmete 
töötlemisel Euroopa Parlamendis, 
Euroopas Komisjonis või nimetatud 
komitees on rikutud tema õigust 
isikuandmete kaitsele.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja 
registreerimist, rahastamist või karistusi 
käsitlevate otsustega seoses 
halduskaebuse menetlused.

1. Euroopa Parlament võib vaadata üle 
põhikirja registreerimist, rahastamist või 
karistusi käsitlevad otsused selliste isikute 
poolt esitatud kaebuste põhjal, kellel on 
otsuse vaidlustamise suhtes õigustatud 
huvi.

Or. bg

Selgitus

Määrusega sätestatakse registreerimist, rahastamist või karistusi käsitlevate Euroopa 
Parlamendi otsuste halduslik ja õiguslik vaidlustamine sellisel juhul, kui kaebuse esitavad 
registreerimistaotluse esitanud isikud või juba registreerinud Euroopa tasandi erakonnad või 
Euroopa poliitilised sihtasutused. Euroopa Parlament on halduskaebuse menetluse raames 
õiguslikult pädev, et vaadata läbi oma otsused juhul, kui seda on taotlenud isik, kellel on 
kaebuse esitamise suhtes õigustatud huvi. 

Muudatusettepanek 64
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1



PE502.095v01-00 32/34 AM\922672ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja 
registreerimist, rahastamist või karistusi 
käsitlevate otsustega seoses halduskaebuse 
menetlused.

1. Komisjon kehtestab põhikirja 
registreerimist, rahastamist või karistusi 
käsitlevate otsustega seoses halduskaebuse 
menetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaebuse menetlusega ei peatata 
otsuste täitmist. Euroopa Parlament võib 
siiski vajaduse korral peatada mis tahes 
vastuvõetud otsuse kohaldamise.

2. Kaebuse esitamisega ei peatata otsuste 
täitmist. Euroopa Parlament võib siiski 
vajaduse korral peatada mis tahes 
vastuvõetud otsuse kohaldamise. Kui 
Euroopa Parlament lükkab kaebuse 
tagasi, tuleb see esitada läbivaatamiseks 
Euroopa Liidu Kohtule, kes on selles 
valdkonnas pädev asutus.

Or. bg

Selgitus

Määrusega sätestatakse registreerimist, rahastamist või karistusi käsitlevate Euroopa 
Parlamendi otsuste halduslik ja õiguslik vaidlustamine sellisel juhul, kui kaebuse esitavad 
registreerimistaotluse esitanud isikud või juba registreerinud Euroopa tasandi erakonnad või 
Euroopa poliitilised sihtasutused. Kui Euroopa Parlament keeldub otsuse läbivaatamisest 
selle isiku hüvanguks, kellel oli õiguslik huvi kaebuse esitamise suhtes, tuleb see vaadata 
uuesti läbi kohtumenetluse raames. Kõnealuse uue kohustuse andmine Euroopa Parlamendile 
tähendab seda, et kaebuse esitanud isikute õigused ja õiguslik huvi on paremini kaitstud.

Muudatusettepanek 66
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Halduskaebuse menetlusega ei peatata 
otsuste täitmist. Euroopa Parlament võib 
siiski vajaduse korral peatada mis tahes 
vastuvõetud otsuse kohaldamise.

2. Halduskaebuse menetlusega ei peatata 
otsuste täitmist. Komisjon võib siiski 
vajaduse korral peatada mis tahes 
vastuvõetud otsuse kohaldamise.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
otsuste suhtes võib Euroopa Liidu 
toimimise lepingu asjakohaste sätete alusel 
algatada Euroopa Liidu Kohtus 
kohtumenetluse.

3. Käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
otsuste suhtes võib Euroopa Liidu 
toimimise lepingu asjakohaste sätete alusel 
algatada Euroopa Liidu Kohtus 
kohtumenetluse. Ka artikli 26 lõikes 1 
nimetatud otsuseid saab vaidlustada vaid 
kohtumenetluse teel.

Or. bg

Selgitus

Määrusega sätestatakse registreerimist, rahastamist või karistusi käsitlevate Euroopa 
Parlamendi otsuste halduslik ja õiguslik vaidlustamine sellisel juhul, kui kaebuse esitavad 
registreerimistaotluse esitanud isikud või juba registreerinud Euroopa tasandi erakonnad või 
Euroopa poliitilised sihtasutused. Et kaitsta nende isikute õigusi ja õiguslikku huvi, kellel on 
Euroopa Parlamendi otsuse vaidlustamise suhtes õiguslik huvi, tuleb määruses selgelt 
väljendada asjaolu, et halduskaebuse esitamine ei takista kaebuse otsest esitamist Euroopa 
Kohtule.

Muudatusettepanek 68
Gerald Häfner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament võtab vastu otsuse, 
milles sätestatakse eeskirjad ja menetlused 
käesoleva määruse rakendamiseks, 
sealhulgas registri loomiseks.

Komisjon võtab vastu rakenduseeskirjad, 
milles sätestatakse eeskirjad ja menetlused 
käesoleva määruse rakendamiseks, 
sealhulgas registri loomiseks.

Or. en


