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Tarkistus 6
Klaus-Heiner Lehne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan tason poliittisilla 
puolueilla ja säätiöillä olisi oltava oikeus 
palkata henkilöstönsä Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
2 artiklan c kohdan mukaisesti 
yhdenvertaisesti Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien kanssa.

Or. en

Tarkistus 7
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ja niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden, jotka haluavat saada 
tämän asemansa tunnustetuksi Euroopan 
tasolla eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman myötä ja saada julkista rahoitusta 
Euroopan unionin talousarviosta, olisi 
noudatettava tiettyjä periaatteita ja 
täytettävä tietyt edellytykset. Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä 
olevien Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden olisi erityisesti noudatettava 
Euroopan unionin perusperiaatteita, 
sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(10) Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ja niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden, jotka haluavat saada 
tämän asemansa tunnustetuksi Euroopan 
tasolla eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman myötä ja saada julkista rahoitusta 
Euroopan unionin talousarviosta, olisi 
noudatettava tiettyjä periaatteita ja 
täytettävä tietyt edellytykset. Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä 
olevien Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden olisi erityisesti noudatettava 
Euroopan unionin perusperiaatteita, 
sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 
Jotta uudet kokoonpanot voivat osallistua 
poliittiseen toimintaan ja edistää vilkasta 
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demokraattista elämää Euroopan 
unionissa ja jotta varmistetaan, että 
mahdollisimman moni puolueiden 
yhteenliittymä noudattaa tässä 
asetuksessa vahvistettuja avoimuutta ja 
valvontaa koskevia sääntöjä, valtioiden 
rajat ylittävien muodollisesti hyvin 
järjestäytyneiden poliittisten 
yhteenliittymien olisi voitava helposti 
täyttää Euroopan tason poliittisen 
puolueen rekisteröintiä koskevat 
edellytykset ilman vaalimenestystä 
koskevaa ennakkoehtoa.

Or. en

Tarkistus 8
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi vahvistettava Euroopan tason 
poliittisten puolueiden hallintoa ja sisäistä 
organisaatiota koskevat periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset erityisesti sen 
varmistamiseksi, että ne sitoutuvat 
noudattamaan puolueen sisäistä 
demokratiaa koskevia tiukkoja 
vaatimuksia. Euroopan tason poliittisten 
puolueiden tai Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden perussäännöissä olisi myös 
oltava perustavanluonteisia hallinnollisia ja 
oikeudellisia säännöksiä.

(11) Olisi vahvistettava Euroopan tason 
poliittisten puolueiden hallintoa ja sisäistä 
organisaatiota koskevat periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset erityisesti sen 
varmistamiseksi, että ne sitoutuvat 
noudattamaan puolueen sisäistä 
demokratiaa koskevia tiukkoja 
vaatimuksia, varsinkin ehdokasasettelua 
koskevia menettelyjä ja 
ehdokasluetteloiden kokoonpanoa 
Euroopan parlamentin vaaleissa 
jäsenpuolueiden kautta. Euroopan tason 
poliittisten puolueiden tai Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden perussäännöissä olisi 
myös oltava perustavanluonteisia 
hallinnollisia ja oikeudellisia säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 9
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta olisi myönnettävä rahoitusta 
ainoastaan niille Euroopan tason 
poliittisille puolueille ja niitä lähellä 
oleville Euroopan tason poliittisille 
säätiöille, joiden asema on tunnustettu 
eurooppalaisen oikeudellisen aseman 
myötä. Samalla kun on erittäin tärkeää 
varmistaa, että edellytykset Euroopan tason 
poliittisen tason puolueen aseman 
saamiseksi eivät ole liian tiukat, vaan että 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla 
järjestäytyneet, vakavasti otettavat 
poliittisten puolueiden ja/tai luonnollisten 
henkilöiden yhteenliittymät voivat täyttää 
ne helposti, on myös tarpeen vahvistaa 
oikeasuhteiset kriteerit, joiden perusteella 
EU:n talousarviosta myönnettävät rajalliset 
resurssit jaetaan ja jotka objektiivisesti 
osoittavat kyseisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen eurooppalaiset 
tavoitteet ja sen todellisen kannatuksen 
äänestäjien keskuudessa. Tällaiset kriteerit 
voidaan parhaiten määrittää Euroopan 
parlamentin vaalien tulosten perusteella, 
koska Euroopan tason poliittisten 
puolueiden on tämän asetuksen nojalla 
osallistuttava näihin vaaleihin, jotka 
antavat täsmälliset tiedot kunkin Euroopan 
tason poliittisen puolueen kannatuksesta 
äänestäjien keskuudessa. Kriteereissä olisi 
otettava huomioon Euroopan parlamentille 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 
artiklan 2 kohdassa annettu tehtävä toimia 
unionin kansalaisten suorana edustajana 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden tavoite osallistua 
täysimääräisesti demokratian 
toteuttamiseen unionissa ja toimia 
aktiivisesti Euroopan edustuksellisen 

(12) Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta olisi myönnettävä rahoitusta 
ainoastaan niille Euroopan tason 
poliittisille puolueille ja niitä lähellä 
oleville Euroopan tason poliittisille 
säätiöille, joiden asema on tunnustettu 
eurooppalaisen oikeudellisen aseman 
myötä. Samalla kun on erittäin tärkeää 
varmistaa, että edellytykset Euroopan tason 
poliittisen tason puolueen aseman 
saamiseksi eivät ole liian tiukat, vaan että 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla 
järjestäytyneet, vakavasti otettavat 
poliittisten puolueiden ja/tai luonnollisten 
henkilöiden yhteenliittymät voivat täyttää 
ne helposti, on myös tarpeen vahvistaa 
oikeasuhteiset kriteerit, joiden perusteella 
EU:n talousarviosta myönnettävät rajalliset 
resurssit jaetaan ja jotka objektiivisesti 
osoittavat kyseisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen eurooppalaiset 
tavoitteet ja sen todellisen kannatuksen 
äänestäjien keskuudessa. Tällaiset kriteerit 
voidaan parhaiten määrittää Euroopan 
parlamentin vaalien tulosten perusteella, 
koska Euroopan tason poliittisten 
puolueiden on tämän asetuksen nojalla 
osallistuttava näihin vaaleihin, jotka 
antavat täsmälliset tiedot kunkin Euroopan 
tason poliittisen puolueen kannatuksesta 
äänestäjien keskuudessa. Kriteereissä olisi 
otettava huomioon Euroopan parlamentille 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 
artiklan 2 kohdassa annettu tehtävä toimia 
unionin kansalaisten suorana edustajana 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden tavoite osallistua 
täysimääräisesti demokratian 
toteuttamiseen unionissa ja toimia 
aktiivisesti Euroopan edustuksellisen 
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demokratian piirissä, niin että ne voivat 
tehokkaasti tuoda esiin unionin 
kansalaisten näkemykset, mielipiteet ja 
poliittisen tahdon. Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta olisi sen vuoksi 
myönnettävä rahoitusta ainoastaan niille 
Euroopan tason poliittisille puolueille, 
joiden jäsenistä vähintään yksi on valittu 
Euroopan parlamenttiin, ja niille Euroopan 
tason poliittisille säätiöille, jotka hakevat 
rahoitusta tällaisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen kautta.

demokratian piirissä, niin että ne voivat 
tehokkaasti tuoda esiin unionin 
kansalaisten näkemykset, mielipiteet ja 
poliittisen tahdon. Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta olisi sen vuoksi 
myönnettävä rahoitusta ainoastaan niille 
Euroopan tason poliittisille puolueille, 
joiden jäsenistä vähintään yksi on valittu 
Euroopan parlamenttiin tai jotka ovat 
saavuttaneet vähimmäistason 
kannatuksen merkittävässä määrässä 
jäsenvaltioita edellisissä Euroopan 
parlamentin vaaleissa, ja niille Euroopan 
tason poliittisille säätiöille, jotka hakevat 
rahoitusta tällaisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen kautta.

Or. en

Tarkistus 10
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Avoimuuden turvaamiseksi ja 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden lujittamiseksi olisi 
julkaistava tiedot, joiden katsotaan olevan 
julkisesti olennaisen kiinnostavia ja jotka 
liittyvät erityisesti puolueiden tai 
säätiöiden perussääntöihin, jäsenyyteen, 
tilinpäätöksiin, lahjoittajiin ja lahjoituksiin, 
Euroopan unionin talousarviosta 
myönnettäviin [rahoitusosuuksiin] ja 
avustuksiin, sekä tiedot, jotka liittyvät 
puolueiden ja säätiöiden rekisteröintiä, 
rahoitusta ja niille määrättyjä seuraamuksia 
koskeviin Euroopan parlamentin
päätöksiin. Säädöskehyksen laatiminen sen 
varmistamiseksi, että nämä tiedot ovat 
julkisesti saatavilla, on tehokkain keino 
edistää tasavertaisia toimintaedellytyksiä ja 

(19) Avoimuuden turvaamiseksi ja 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden lujittamiseksi olisi 
julkaistava tiedot, joiden katsotaan olevan 
julkisesti olennaisen kiinnostavia ja jotka 
liittyvät erityisesti puolueiden tai 
säätiöiden perussääntöihin, jäsenyyteen, 
tilinpäätöksiin, lahjoittajiin ja lahjoituksiin, 
Euroopan unionin talousarviosta 
myönnettäviin [rahoitusosuuksiin] ja 
avustuksiin, sekä tiedot, jotka liittyvät 
puolueiden ja säätiöiden rekisteröintiä, 
rahoitusta ja niille määrättyjä seuraamuksia 
koskeviin komission päätöksiin. 
Säädöskehyksen laatiminen sen 
varmistamiseksi, että nämä tiedot ovat 
julkisesti saatavilla, on tehokkain keino 
edistää tasavertaisia toimintaedellytyksiä ja 
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reilua kilpailua poliittisten voimien välillä 
ja pitää yllä avoimia, läpinäkyviä ja 
demokraattisia lainsäädäntö- ja 
valintamenettelyjä ja siten lujittaa 
kansalaisten ja äänestäjien luottamusta 
Euroopan edustukselliseen demokratiaan ja 
laajemmin estää korruptiota ja valta-
aseman väärinkäyttöä. Velvollisuutta 
julkistaa luonnollisten henkilöiden 
henkilöllisyys ei 
oikeasuhteisuusperiaatteen mukaisesti 
pitäisi soveltaa niihin Euroopan tason 
poliittisten puolueiden jäseniin, jotka eivät 
ole antaneet nimenomaista suostumustaan 
sen julkistamiseen, eikä lahjoituksiin, 
joiden arvo on enintään 1 000 euroa 
lahjoittajaa kohti vuodessa. Tiedot 
lahjoituksista olisi niin ikään 
oikeasuhteisuusperiaatteen mukaisesti 
julkaistava vuosittain, mutta ei kuitenkaan 
Euroopan parlamentin vaalikampanjoiden 
aikana eikä silloin kun kyseessä on yli 
12 000 euron suuruinen lahjoitus, joita 
koskevat tiedot olisi julkaistava viipymättä.

reilua kilpailua poliittisten voimien välillä 
ja pitää yllä avoimia, läpinäkyviä ja 
demokraattisia lainsäädäntö- ja 
valintamenettelyjä ja siten lujittaa 
kansalaisten ja äänestäjien luottamusta 
Euroopan edustukselliseen demokratiaan ja 
laajemmin estää korruptiota ja valta-
aseman väärinkäyttöä. Velvollisuutta 
julkistaa luonnollisten henkilöiden 
henkilöllisyys ei 
oikeasuhteisuusperiaatteen mukaisesti 
pitäisi soveltaa niihin Euroopan tason 
poliittisten puolueiden jäseniin, jotka eivät 
ole antaneet nimenomaista suostumustaan 
sen julkistamiseen, eikä lahjoituksiin, 
joiden arvo on enintään 1 000 euroa 
lahjoittajaa kohti vuodessa. Tiedot 
lahjoituksista olisi niin ikään 
oikeasuhteisuusperiaatteen mukaisesti 
julkaistava vuosittain, mutta ei kuitenkaan 
Euroopan parlamentin vaalikampanjoiden 
aikana eikä silloin kun kyseessä on yli 
12 000 euron suuruinen lahjoitus, joita
koskevat tiedot olisi julkaistava viipymättä.

Or. en

Tarkistus 11
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Oikeusvarmuuden vuoksi on 
aiheellista täsmentää, että asetuksessa (EY) 
N:o 45/2001 tai direktiivissä 95/46/EY 
tarkoitettuja rekisterinpitäjiä ovat 
Euroopan parlamentti, Euroopan tason 
poliittiset puolueet ja Euroopan tason 
poliittiset säätiöt, ne kansalliset 
viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden rahoitukseen liittyviä 
näkökohtia, sekä muut tässä asetuksessa 

(23) Oikeusvarmuuden vuoksi on 
aiheellista täsmentää, että asetuksessa (EY) 
N:o 45/2001 tai direktiivissä 95/46/EY 
tarkoitettuja rekisterinpitäjiä ovat komissio, 
Euroopan tason poliittiset puolueet ja 
Euroopan tason poliittiset säätiöt, ne 
kansalliset viranomaiset, joilla on 
toimivalta valvoa Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
rahoitukseen liittyviä näkökohtia, sekä 
muut tässä asetuksessa tarkoitetut tai 
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tarkoitetut tai säädetyt kolmannet. On 
myös tarpeen täsmentää se enimmäiskesto, 
jonka ajan ne voivat säilyttää 
henkilötietoja, jotka on kerätty Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
rahoituksen sekä Euroopan tason 
poliittisten puolueiden jäsenyyden lain- ja 
sääntöjenmukaisuuden ja avoimuuden 
varmistamiseksi. Euroopan parlamentin, 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden, toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten ja asianomaisten kolmansien 
on rekisterinpitäjinä toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 ja 
direktiivissä 95/46/EY säädettyjä 
velvoitteita ja erityisesti niitä velvoitteita, 
jotka liittyvät käsittelyn laillisuuteen ja 
turvallisuuteen, tietojen luovuttamiseen ja 
rekisteröityjen oikeuksiin saada tutustua 
henkilötietoihinsa sekä tehdä niitä koskevia 
oikaisuja ja poistaa ne.

säädetyt kolmannet. On myös tarpeen 
täsmentää se enimmäiskesto, jonka ajan ne 
voivat säilyttää henkilötietoja, jotka on 
kerätty Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoituksen sekä 
Euroopan tason poliittisten puolueiden 
jäsenyyden lain- ja sääntöjenmukaisuuden 
ja avoimuuden varmistamiseksi. Euroopan 
parlamentin, Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden, toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten ja 
asianomaisten kolmansien on 
rekisterinpitäjinä toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 ja 
direktiivissä 95/46/EY säädettyjä 
velvoitteita ja erityisesti niitä velvoitteita, 
jotka liittyvät käsittelyn laillisuuteen ja 
turvallisuuteen, tietojen luovuttamiseen ja 
rekisteröityjen oikeuksiin saada tutustua 
henkilötietoihinsa sekä tehdä niitä koskevia 
oikaisuja ja poistaa ne.

Or. en

Tarkistus 12
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta vuosittain saatavilla olevien 
määrärahojen jakamista varten olisi 
vahvistettava erityiset säännöt ja 
menettelyt, joissa otetaan huomioon 
yhtäältä edunsaajien lukumäärä ja toisaalta 
kunkin edunsaajana olevan Euroopan tason 
poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan 
Euroopan tason poliittisen säätiön osuus 
Euroopan parlamenttiin valituista jäsenistä. 
Näissä säännöissä olisi säädettävä 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
niitä lähellä olevien Euroopan tason 

(25) Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta vuosittain saatavilla olevien 
määrärahojen jakamista varten olisi
vahvistettava erityiset säännöt ja 
menettelyt, joissa otetaan huomioon 
yhtäältä edunsaajien lukumäärä ja toisaalta 
kunkin edunsaajana olevan Euroopan tason 
poliittisen puolueen ja sitä lähellä olevan 
Euroopan tason poliittisen säätiön osuus 
Euroopan parlamenttiin valituista jäsenistä. 
Näissä säännöissä olisi säädettävä 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
niitä lähellä olevien Euroopan tason 
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poliittisten säätiöiden tiukasta 
avoimuudesta, kirjanpito- ja 
tarkastusvelvollisuudesta ja varainhoidon 
valvonnasta sekä Euroopan parlamentin
ja tilintarkastustuomioistuimen suorittamia 
tarkastuksia koskevista säännöksistä, 
mukaan lukien tapaukset, joissa jokin 
Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö 
loukkaa unionin perusarvoja.

poliittisten säätiöiden tiukasta 
avoimuudesta, kirjanpito- ja 
tarkastusvelvollisuudesta ja varainhoidon 
valvonnasta sekä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen suorittamia 
tarkastuksia koskevista säännöksistä, 
mukaan lukien tapaukset, joissa jokin 
Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö 
loukkaa unionin perusarvoja.

Or. en

Tarkistus 13
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Euroopan parlamentin olisi 
tarkistettava säännöllisesti, että Euroopan 
tason poliittisten puolueiden tai säätiöiden 
rekisteröintiin ja rahoitukseen liittyvät 
edellytykset ja vaatimukset täyttyvät 
edelleen. Tämä tarkistus olisi tehtävä 
vuosittain tai kenen tahansa luonnollisen 
tai oikeushenkilön perustellusta pyynnöstä. 
Päätökset, jotka koskevat unionin 
perusarvojen kunnioittamista, olisi tehtävä 
ainoastaan erikseen tätä varten laaditun 
menettelyn mukaisesti ja riippumattomista 
henkilöistä muodostuvaa komiteaa kuullen.

(26) Komission olisi tarkistettava 
säännöllisesti, että Euroopan tason 
poliittisten puolueiden tai säätiöiden 
rekisteröintiin ja rahoitukseen liittyvät 
edellytykset ja vaatimukset täyttyvät 
edelleen. Tämä tarkistus olisi tehtävä 
vuosittain tai kenen tahansa luonnollisen 
tai oikeushenkilön perustellusta pyynnöstä,
ja se olisi tehtävä Euroopan parlamentin 
pyynnöstä. Päätökset, jotka koskevat 
unionin perusarvojen kunnioittamista, olisi 
tehtävä ainoastaan erikseen tätä varten 
laaditun menettelyn mukaisesti ja 
riippumattomista henkilöistä muodostuvaa 
komiteaa kuullen. Euroopan tason 
poliittisen puolueen tai säätiön aseman 
peruuttamista koskevista päätöksistä voi 
valittaa Euroopan unionin 
tuomioistuimeen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
263 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 14
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Teknisessä avussa, jota Euroopan 
parlamentti antaa Euroopan tason 
poliittisille puolueille, olisi otettava 
huomioon yhtäläisen kohtelun periaate, se 
olisi toimitettava laskua ja maksua vastaan, 
ja siitä olisi laadittava säännöllisesti 
julkinen raportti.

(27) Teknisessä avussa, jota komissio antaa 
Euroopan tason poliittisille puolueille, olisi 
otettava huomioon yhtäläisen kohtelun 
periaate, se olisi toimitettava laskua ja 
maksua vastaan, ja siitä olisi laadittava 
säännöllisesti julkinen raportti.

Or. en

Tarkistus 15
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista, tai

b) sen on koostuttava jäsenjärjestöistä, 
jotka on tunnustettu oikeudellisesti 
kansallisiksi ja/tai alueellisiksi puolueiksi
vähintään yhdessä neljäsosassa 
jäsenvaltioista,

Or. en

Tarkistus 16
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 
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parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista, tai

parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa jäsenpuolueidensa 
kautta vähintään yhdessä neljäsosassa 
jäsenvaltioista, tai

Or. fi

Tarkistus 17
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

se on saanut edellisissä Euroopan 
parlamentin vaaleissa vähintään kolme 
prosenttia kussakin valtiossa annetuista 
äänistä vähintään yhdessä neljäsosassa 
jäsenvaltioista,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

se on saanut edellisissä Euroopan 
parlamentin vaaleissa vähintään kolme 
prosenttia kussakin valtiossa annetuista 
äänistä vähintään yhdessä neljäsosassa 
jäsenvaltioista,

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 19
Klaus-Heiner Lehne
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikkien muiden hallintoelinten 
demokraattinen valinta ja demokraattiset 
päätöksentekomenettelyt, joissa 
täsmennetään niiden toimivalta, 
vastuualueet ja kokoonpano sekä niiden 
jäsenten nimittämistä ja erottamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
ehdokkaiden asettamista ja 
toimenhaltijoiden valintaa koskevat selkeät 
ja läpinäkyvät kriteerit, joiden mukaan 
toimenhaltijan toimikausi on ajallisesti 
rajoitettu, mutta voidaan uusia,

d) kaikkien muiden hallintoelinten 
demokraattinen valinta ja demokraattiset 
päätöksentekomenettelyt, joissa 
täsmennetään niiden toimivalta, 
vastuualueet ja kokoonpano sekä niiden 
jäsenten nimittämistä ja erottamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
demokraattiseen menettelyyn perustuvaa 
ehdokkaiden asettamista ja 
toimenhaltijoiden valintaa koskevat selkeät 
ja läpinäkyvät kriteerit, joiden mukaan 
toimenhaltijan toimikausi on ajallisesti 
rajoitettu, mutta voidaan uusia,

Or. en

Tarkistus 20
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) velvoite, jonka mukaan 
jäsenpuolueiden on valittava Euroopan 
parlamentin vaalien ehdokkaat avoimella 
demokraattisella prosessilla, jossa kaikki 
puolueen jäsenet voivat osallistua
aktiivisesti ja passiivisesti 
valintaprosessiin ja päätöksiin 
ehdokkaiden järjestyksestä 
ehdokasluetteloissa,

Or. en

Tarkistus 21
Gerald Häfner
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti perustaa 
rekisterin, jäljempänä 'rekisteri', Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden rekisteröintiä 
varten.

1. Komissio perustaa rekisterin, jäljempänä 
'rekisteri', Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden rekisteröintiä varten.

Or. en

Tarkistus 22
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
poliittinen liitto tai Euroopan tason 
poliittista puoluetta lähellä oleva poliittinen 
säätiö voi hakea perussääntönsä 
rekisteröintiä Euroopan parlamentilta.

2. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
poliittinen liitto tai Euroopan tason 
poliittista puoluetta lähellä oleva poliittinen 
säätiö voi hakea perussääntönsä 
rekisteröintiä komissiolta.

Or. en

Tarkistus 23
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Euroopan parlamentti tekee kolmen 
kuukauden kuluessa 
rekisteröintihakemuksen 
vastaanottamisesta päätöksen, joka 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä yhdessä puolueen tai säätiön 
perussäännön kanssa tai, jos hakemusta ei 

5. Komissio tekee kolmen kuukauden 
kuluessa rekisteröintihakemuksen 
vastaanottamisesta päätöksen, joka 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä yhdessä puolueen tai säätiön 
perussäännön kanssa tai, jos hakemusta ei 
ole hyväksytty, hylkäämisperusteiden 
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ole hyväksytty, hylkäämisperusteiden 
kanssa.

kanssa.

Or. en

Tarkistus 24
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Rekisteröintihakemuksen osana 
3 kohdan mukaisesti toimitettuihin 
asiakirjoihin tai perussääntöihin tehtävistä 
muutoksista on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille neljän viikon kuluessa.

6. Rekisteröintihakemuksen osana 
3 kohdan mukaisesti toimitettuihin 
asiakirjoihin tai perussääntöihin tehtävistä 
muutoksista on ilmoitettava komissiolle
neljän viikon kuluessa.

Or. en

Tarkistus 25
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan parlamentille on toimitettava 
puolueen perussääntöön 4 artiklan 
2 kohdan mukaisesti liitetty ajantasainen 
luettelo Euroopan tason poliittisen 
puolueen jäsenistä vuosittain tai neljän 
viikon kuluessa siitä kun siihen on tehty 
muutoksia, joiden seurauksena Euroopan 
tason poliittinen puolue ei mahdollisesti 
enää täytä 3 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädettyä vaatimusta.

7. Komissiolle on toimitettava puolueen 
perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti liitetty ajantasainen luettelo 
Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäsenistä vuosittain tai neljän viikon 
kuluessa siitä kun siihen on tehty 
muutoksia, joiden seurauksena Euroopan 
tason poliittinen puolue ei mahdollisesti 
enää täytä 3 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa säädettyä vaatimusta.

Or. en
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Tarkistus 26
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio raportoi vuosittain 
Euroopan parlamentille kaikista 
asiaankuuluvista tiedoista, joita se on 
saanut tämän artiklan 3–7 kohdan 
mukaisesti. Se ilmoittaa Euroopan 
parlamentille välittömästi kaikista 
muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa 
merkittävästi 3–5 artiklassa tarkoitettujen 
rekisteröintiä koskevien edellytysten 
täyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 27
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tarkistaa 
vuosittain, että Euroopan tason poliittiset 
puolueet ja säätiöt täyttävät edelleen 3, 4 ja 
5 artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Komissio tarkistaa vuosittain, että 
Euroopan tason poliittiset puolueet ja 
säätiöt täyttävät edelleen 3, 4 ja 5 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

Or. en

Tarkistus 28
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi jäsentensä 
neljäsosan, joka edustaa vähintään 
kolmea Euroopan parlamentissa 
edustettuna olevaa poliittista ryhmää, 
pyynnöstä jäsentensä enemmistöllä 
tehtävällä päätöksellä päättää, täyttääkö 
jokin Euroopan tason poliittinen puolue 
edelleen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
säädetyn ehdon tai jokin Euroopan tason 
poliittinen säätiö 3 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa säädetyn ehdon.

2. Komissio voi päättää, täyttääkö jokin 
Euroopan tason poliittinen puolue edelleen 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn 
ehdon tai jokin Euroopan tason poliittinen 
säätiö 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
säädetyn ehdon.

Or. fi

Tarkistus 29
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi jäsentensä 
neljäsosan, joka edustaa vähintään kolmea 
Euroopan parlamentissa edustettuna olevaa 
poliittista ryhmää, pyynnöstä jäsentensä 
enemmistöllä tehtävällä päätöksellä 
päättää, täyttääkö jokin Euroopan tason 
poliittinen puolue edelleen 3 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdon tai 
jokin Euroopan tason poliittinen säätiö 
3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyn 
ehdon.

2. Euroopan parlamentti voi jäsentensä 
neljäsosan, joka edustaa vähintään kolmea 
Euroopan parlamentissa edustettuna olevaa 
poliittista ryhmää, pyynnöstä jäsentensä 
enemmistöllä tehtävällä päätöksellä 
päättää, täyttääkö jokin Euroopan tason 
poliittinen puolue sen mukaan edelleen 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn 
ehdon tai jokin Euroopan tason poliittinen 
säätiö 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
säädetyn ehdon.

Or. en

Tarkistus 30
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä 
Euroopan parlamentti kuulee 
asianomaisen Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön edustajia ja pyytää 
riippumattomista henkilöistä muodostuvaa 
komiteaa antamaan asiasta lausunnon 
kohtuullisen ajan kuluessa.

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä 
komissio kuulee asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai säätiön 
edustajia ja pyytää riippumattomista 
henkilöistä muodostuvaa komiteaa 
antamaan asiasta lausunnon kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Or. fi

Tarkistus 31
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 
Euroopan parlamentille perustellun 
pyynnön sen tarkistamiseksi, että yksi tai 
useampi 1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista 
täyttyy edelleen. Se, että jokin Euroopan 
tason poliittinen puolue tai sen jäsenet tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö rikkoo 
unionin perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan 2 kohdan mukaisesti.

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 
komissiolle perustellun pyynnön sen 
tarkistamiseksi, että yksi tai useampi 
1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista täyttyy 
edelleen. Se, että jokin Euroopan tason 
poliittinen puolue tai sen jäsenet tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö rikkoo 
unionin perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fi

Tarkistus 32
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 
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Euroopan parlamentille perustellun 
pyynnön sen tarkistamiseksi, että yksi tai 
useampi 1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista 
täyttyy edelleen. Se, että jokin Euroopan 
tason poliittinen puolue tai sen jäsenet tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö rikkoo 
unionin perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan 2 kohdan mukaisesti.

komissiolle perustellun pyynnön sen 
tarkistamiseksi, että yksi tai useampi 
1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista täyttyy 
edelleen. Se, että jokin Euroopan tason 
poliittinen puolue tai sen jäsenet tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö rikkoo 
unionin perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos komissio toteaa, että 3 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
Euroopan tason poliittisen puolueen 
rekisteröintiä ja 3 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetut Euroopan tason 
poliittisen säätiön rekisteröintiä koskevat 
edellytykset eivät enää täyty, tai jos 
Euroopan parlamentti esittää tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisen pyynnön, 
komissio päättää, säilytetäänkö 
rekisteröintistatus vai ei.

Or. en

Tarkistus 34
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos Euroopan parlamentti katsoo, että 
jokin 1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista tai 
vaatimuksista ei enää täyty, sovelletaan 

4. Jos komissio katsoo, että jokin 
1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista tai 
vaatimuksista ei enää täyty, sovelletaan 
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11 tai 22 artiklan tai niiden molempien 
säännöksiä, ottaen asianmukaisella tavalla 
huomioon 23 artiklan säännökset.

11 tai 22 artiklan tai niiden molempien 
säännöksiä, ottaen asianmukaisella tavalla 
huomioon 23 artiklan säännökset.

Or. en

Tarkistus 35
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti tekee päätöksen 
eurooppalaisen oikeudellisen aseman 
lakkauttamisesta ja rekisteristä 
poistamisesta.

2. Komissio tekee päätöksen 
eurooppalaisen oikeudellisen aseman 
lakkauttamisesta ja rekisteristä 
poistamisesta.

Or. en

Tarkistus 36
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tason poliittinen puolue, joka 
on rekisteröity tässä asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja menettelyjen 
mukaisesti, jolla on vähintään yksi edustaja 
Euroopan parlamentissa ja joka ei ole 
missään varainhoitoasetuksen 
[93] artiklassa tarkoitetuista poissulkemista 
edellyttävistä tilanteista, voi hakea 
rahoitusta Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta Euroopan parlamentin 
julkaisemassa [rahoituksen] 
suorittamispyynnössä vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

1. Euroopan tason poliittinen puolue, joka 
on rekisteröity tässä asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja menettelyjen 
mukaisesti, jolla on vähintään yksi edustaja 
Euroopan parlamentissa tai joka on 
saavuttanut vähintään yhden prosentin 
ääniosuuden edellisissä Euroopan 
parlamentin vaaleissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista ja joka ei ole 
missään varainhoitoasetuksen 
[93] artiklassa tarkoitetuista poissulkemista 
edellyttävistä tilanteista, voi hakea 
rahoitusta Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta Euroopan parlamentin 
julkaisemassa [rahoituksen] 
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suorittamispyynnössä vahvistettujen 
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun Euroopan tason poliittiset puolueet 
ja säätiöt toimittavat Euroopan 
parlamentille vuotuisen tilinpäätöksensä 
19 artiklan mukaisesti, niiden on samalla 
toimitettava myös luettelo kaikista 
lahjoittajista ja näiltä saaduista 
lahjoituksista ja ilmoitettava kunkin 
yksittäisen lahjoituksen laji ja arvo. Tätä 
kohtaa sovelletaan myös 7 ja 8 kohdassa 
tarkoitettuihin jäsenten suorittamiin 
maksuihin.

2. Kun Euroopan tason poliittiset puolueet 
ja säätiöt toimittavat komissiolle vuotuisen 
tilinpäätöksensä 19 artiklan mukaisesti, 
niiden on samalla toimitettava myös 
luettelo kaikista lahjoittajista ja näiltä 
saaduista lahjoituksista ja ilmoitettava 
kunkin yksittäisen lahjoituksen laji ja arvo. 
Tätä kohtaa sovelletaan myös 7 ja 
8 kohdassa tarkoitettuihin jäsenten 
suorittamiin maksuihin.

Or. en

Tarkistus 38
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lahjoituksista, joita Euroopan tason 
poliittiset puolueet ja säätiöt ottavat 
vastaan Euroopan parlamentin vaaleja 
edeltävien kuuden kuukauden aikana, on 
ilmoitettava Euroopan parlamentille
kirjallisesti viikoittain ja 2 kohdan 
säännösten mukaisesti.

3. Lahjoituksista, joita Euroopan tason 
poliittiset puolueet ja säätiöt ottavat 
vastaan Euroopan parlamentin vaaleja 
edeltävien kuuden kuukauden aikana, on 
ilmoitettava komissiolle kirjallisesti 
viikoittain ja 2 kohdan säännösten 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 39
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden vastaanottamista yksittäisistä 
lahjoituksista, joiden arvo on yli 
12 000 euroa, on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille kirjallisesti välittömästi ja 
2 kohdan säännösten mukaisesti.

4. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden vastaanottamista yksittäisistä 
lahjoituksista, joiden arvo on yli 
12 000 euroa, on ilmoitettava komissiolle 
kirjallisesti välittömästi ja 2 kohdan 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 40
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos lahjoitusta ei ole mahdollista 
palauttaa, siitä on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille. Tulojen ja menojen 
hyväksyjä laatii ja vahvistaa 
perintämääräyksen varainhoitoasetuksen 
[71] ja [72] artiklassa vahvistettujen 
säännösten mukaisesti. Varat otetaan 
Euroopan parlamenttia koskevaan 
talousarvion pääluokkaan yleisinä tuloina.

– jos lahjoitusta ei ole mahdollista 
palauttaa, siitä on ilmoitettava komissiolle. 
Tulojen ja menojen hyväksyjä laatii ja 
vahvistaa perintämääräyksen 
varainhoitoasetuksen [71] ja [72] artiklassa 
vahvistettujen säännösten mukaisesti. 
Varat otetaan Euroopan parlamenttia 
koskevaan talousarvion pääluokkaan 
yleisinä tuloina.

Or. en

Tarkistus 41
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kansalliset viranomaiset ja Euroopan 
parlamentti sopivat käytännön 
järjestelyistä Euroopan tason poliittisia 
puolueita ja säätiöitä koskevan tiedon 
jakamista varten.

Kansalliset viranomaiset ja komissio 
sopivat käytännön järjestelyistä Euroopan 
tason poliittisia puolueita ja säätiöitä 
koskevan tiedon jakamista varten.

Or. en

Tarkistus 42
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. [Rahoituksen] ja avustuksen 
myöntämistä koskevassa päätöksessä tai 
sopimuksessa on erikseen määrättävä, että 
Euroopan parlamentti ja 
tilintarkastustuomioistuin suorittavat 
tarkastuksen sekä asiakirjojen perusteella 
että paikalla sellaisessa Euroopan tason 
poliittisessa puolueessa, joka on saanut 
[rahoitusta] Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta, tai Euroopan tason 
poliittisessa säätiössä, joka on saanut 
avustuksen Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta.

5. [Rahoituksen] ja avustuksen 
myöntämistä koskevassa päätöksessä tai 
sopimuksessa on erikseen määrättävä, että 
komissio ja tilintarkastustuomioistuin 
suorittavat tarkastuksen sekä asiakirjojen 
perusteella että paikalla sellaisessa 
Euroopan tason poliittisessa puolueessa, 
joka on saanut [rahoitusta] Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta, tai 
Euroopan tason poliittisessa säätiössä, joka 
on saanut avustuksen Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 43
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tekninen tuki, jota Euroopan parlamentti Tekninen tuki, jota komissio antaa 
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antaa Euroopan tason poliittisille 
puolueille, perustuu tasapuolisen kohtelun 
periaatteeseen. Se myönnetään vähintään 
yhtä edullisin edellytyksin kuin muille 
sellaisille ulkopuolisille järjestöille ja 
yhdistyksille, joille on mahdollista 
myöntää samanlaista tukea, ja se 
toimitetaan laskua ja maksua vastaan.

Euroopan tason poliittisille puolueille, 
perustuu tasapuolisen kohtelun 
periaatteeseen. Se myönnetään vähintään 
yhtä edullisin edellytyksin kuin muille 
sellaisille ulkopuolisille järjestöille ja 
yhdistyksille, joille on mahdollista 
myöntää samanlaista tukea, ja se 
toimitetaan laskua ja maksua vastaan.

Or. en

Tarkistus 44
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti julkaisee 
24 artiklan mukaisesti vuosittaisessa 
kertomuksessa kullekin Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle antamaansa teknistä 
tukea koskevat tiedot kolmen kuukauden 
kuluessa varainhoitovuoden päättymisestä.

Komissio julkaisee 24 artiklan mukaisesti 
vuosittaisessa kertomuksessa kullekin 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle 
antamaansa teknistä tukea koskevat tiedot 
kolmen kuukauden kuluessa 
varainhoitovuoden päättymisestä.

Or. en

Tarkistus 45
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos Euroopan parlamentti toteaa 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että 
Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö ei ole 
noudattanut Euroopan unionin 
perusperiaatteita, tai että se on tuomittu 
lainvoimaisella päätöksellä 
varainhoitoasetuksen [93 artiklan 1 kohdan 

1. Jos komissio toteaa 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, että Euroopan tason poliittinen 
puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö 
ei ole noudattanut Euroopan unionin 
perusperiaatteita, tai että se on tuomittu 
lainvoimaisella päätöksellä 
varainhoitoasetuksen [93 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa] tarkoitetusta unionin 
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e alakohdassa] tarkoitetusta unionin 
taloudellisia etuja vahingoittavasta 
laittomasta toiminnasta, tai että Euroopan 
tason poliittinen puolue ei ole noudattanut 
4 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja 
puolueen sisäistä demokratiaa koskevia 
vähimmäissääntöjä, kyseinen Euroopan 
tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö voidaan poistaa 
rekisteristä, se menettää asemansa 
11 artiklan mukaisesti, ja sitä koskeva 
tämän asetuksen perusteella tehty voimassa 
oleva päätös unionin rahoituksen 
myöntämisestä peruutetaan tai tällaista 
rahoitusta koskeva voimassa oleva sopimus 
irtisanotaan ja unionin rahoitus peritään 
takaisin, aiemmilta vuosilta käyttämättä 
jääneet varat mukaan lukien.

taloudellisia etuja vahingoittavasta 
laittomasta toiminnasta, tai että Euroopan 
tason poliittinen puolue ei ole noudattanut 
4 artiklan 2 kohdassa vahvistettuja 
puolueen sisäistä demokratiaa koskevia 
vähimmäissääntöjä, kyseinen Euroopan 
tason poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö voidaan poistaa 
rekisteristä, se menettää asemansa 
11 artiklan mukaisesti, ja sitä koskeva 
tämän asetuksen perusteella tehty voimassa 
oleva päätös unionin rahoituksen 
myöntämisestä peruutetaan tai tällaista 
rahoitusta koskeva voimassa oleva sopimus 
irtisanotaan ja unionin rahoitus peritään 
takaisin, aiemmilta vuosilta käyttämättä 
jääneet varat mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 46
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti määrää Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle määrittämäänsä 
asteikkoon perustuvan sakon,

2. Komissio määrää Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason 
poliittiselle säätiölle määrittämäänsä 
asteikkoon perustuvan sakon,

Or. en

Tarkistus 47
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) jos ne eivät toimita 6 artiklan 6 ja 
7 kohdassa säädettyä ilmoitusta tai jos 
Euroopan parlamentti toteaa, että 
Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö on 
milloin tahansa tarkoituksellisesti 
toimittanut virheellisiä tai harhaanjohtavia 
tietoja,

b) jos ne eivät toimita 6 artiklan 6 ja 
7 kohdassa säädettyä ilmoitusta tai jos 
komissio toteaa, että Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö on milloin tahansa 
tarkoituksellisesti toimittanut virheellisiä 
tai harhaanjohtavia tietoja,

Or. en

Tarkistus 48
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos Euroopan parlamentille ei toimiteta 
luetteloa lahjoittajista ja näiden tekemistä 
lahjoituksista 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tai sille ei ilmoiteta 
lahjoituksista 15 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti,

d) jos komissiolle ei toimiteta luetteloa 
lahjoittajista ja näiden tekemistä 
lahjoituksista 15 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tai sille ei ilmoiteta 
lahjoituksista 15 artiklan 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti,

Or. en

Tarkistus 49
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Määrittäessään Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason 
poliittiselle säätiölle 2 kohdan nojalla 
määrättävää sakkoa Euroopan parlamentti
ottaa huomioon rikkomisen vakavuuden, 

3. Määrittäessään Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason 
poliittiselle säätiölle 2 kohdan nojalla 
määrättävää sakkoa komissio ottaa 
huomioon rikkomisen vakavuuden, keston 
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keston ja mahdollisen toistuvuuden, sen 
tapahtumisesta kuluneen ajan, 
tahallisuuden tai huolimattomuuden asteen 
sekä tässä asetuksessa säädettyjen 
edellytysten ja vaatimusten 
noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet. 
Sakon on oltava tehokas ja varoittava, ja 
sen määrä saa olla enintään 10 prosenttia 
kyseisen Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai Euroopan tason poliittisen 
säätiön vuotuisesta talousarviosta sinä 
vuonna, jona sakko määrätään.

ja mahdollisen toistuvuuden, sen 
tapahtumisesta kuluneen ajan, 
tahallisuuden tai huolimattomuuden asteen 
sekä tässä asetuksessa säädettyjen 
edellytysten ja vaatimusten 
noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet. 
Sakon on oltava tehokas ja varoittava, ja 
sen määrä saa olla enintään 10 prosenttia 
kyseisen Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai Euroopan tason poliittisen 
säätiön vuotuisesta talousarviosta sinä 
vuonna, jona sakko määrätään.

Or. en

Tarkistus 50
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö ei 
2 kohdan a alakohdassa kuvatun 
rikkomisen jälkeen toteuta Euroopan 
parlamentin määräämiä toimenpiteitä 
tilanteen korjaamiseksi, vaikka sille on 
annettu siihen tilaisuus 23 artiklan 
mukaisesti, se voidaan poistaa rekisteristä, 
se menettää asemansa 11 artiklan 
mukaisesti, ja sitä koskeva tämän 
asetuksen perusteella tehty voimassa oleva 
päätös unionin rahoituksen myöntämisestä 
peruutetaan tai tällaista rahoitusta koskeva 
voimassa oleva sopimus irtisanotaan ja 
unionin rahoitus peritään takaisin, 
aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet 
varat mukaan lukien.

4. Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö ei 
2 kohdan a alakohdassa kuvatun 
rikkomisen jälkeen toteuta komission
määräämiä toimenpiteitä tilanteen 
korjaamiseksi, vaikka sille on annettu 
siihen tilaisuus 23 artiklan mukaisesti, se 
voidaan poistaa rekisteristä, se menettää 
asemansa 11 artiklan mukaisesti, ja sitä 
koskeva tämän asetuksen perusteella tehty 
voimassa oleva päätös unionin rahoituksen 
myöntämisestä peruutetaan tai tällaista 
rahoitusta koskeva voimassa oleva sopimus 
irtisanotaan ja unionin rahoitus peritään 
takaisin, aiemmilta vuosilta käyttämättä 
jääneet varat mukaan lukien.

Or. en
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Tarkistus 51
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin Euroopan parlamentti tekee 
lopullisen päätöksen 22 artiklassa 
tarkoitetuista seuraamuksista, se antaa 
asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle 
säätiölle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa ja tarvittaessa toteuttaa 
vaaditut toimenpiteet tilanteen 
korjaamiseksi kohtuullisessa ajassa.

1. Ennen kuin komissio tekee lopullisen 
päätöksen 22 artiklassa tarkoitetuista 
seuraamuksista, se antaa asianomaiselle 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
Euroopan tason poliittiselle säätiölle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa ja 
tarvittaessa toteuttaa vaaditut toimenpiteet 
tilanteen korjaamiseksi kohtuullisessa 
ajassa.

Or. en

Tarkistus 52
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi myös kuulla 
muita luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jos se katsoo tämän 
tarpeelliseksi, mukaan lukien 7 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut kantelijat.

2. Komissio tai Euroopan parlamentti voi 
myös kuulla muita luonnollisia henkilöitä 
tai oikeushenkilöitä, jos se katsoo tämän 
tarpeelliseksi, mukaan lukien 7 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut kantelijat.

Or. en

Tarkistus 53
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden nimet 
ja perussäännöt sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat, 
viimeistään neljän viikon kuluttua siitä kun 
Euroopan parlamentti on tehnyt 
päätöksensä, ja tämän jälkeen 6 artiklan 
6 ja 7 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentille ilmoitetut muutokset,

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden nimet 
ja perussäännöt sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat, 
viimeistään neljän viikon kuluttua siitä kun 
komissio on tehnyt päätöksensä, ja tämän 
jälkeen 6 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti 
komissiolle ilmoitetut muutokset,

Or. en

Tarkistus 54
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
hylkäämisen perusteet, viimeistään neljän 
viikon kuluttua siitä kun Euroopan 
parlamentti on tehnyt päätöksensä,

b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
hylkäämisen perusteet, viimeistään neljän 
viikon kuluttua siitä kun komissio on 
tehnyt päätöksensä,

Or. en

Tarkistus 55
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan parlamentin 22 kohdan 
mukaisesti tekemien lopullisten päätösten 
yksityiskohdat ja perustelut, sekä 

g) komission 22 kohdan mukaisesti 
tekemien lopullisten päätösten 
yksityiskohdat ja perustelut, sekä 
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tarvittaessa riippumattomista henkilöistä 
muodostuvan komitean 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti antamat lausunnot, asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 säännökset 
asianmukaisesti huomioon ottaen,

tarvittaessa riippumattomista henkilöistä 
muodostuvan komitean 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti antamat lausunnot, asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 säännökset 
asianmukaisesti huomioon ottaen,

Or. en

Tarkistus 56
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) jäljempänä 27 artiklassa tarkoitettu 
Euroopan parlamentin arviointikertomus 
tämän asetuksen soveltamisesta ja 
rahoitetuista toimista.

j) jäljempänä 27 artiklassa tarkoitettu 
komission arviointikertomus tämän 
asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista 
toimista.

Or. en

Tarkistus 57
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti julkaisee 
Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäsenluettelosta, joka on liitettävä puolueen 
perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja jota on päivitettävä 6 artiklan 
7 kohdan mukaisesti, jäsenten 
kokonaismäärän, jäseninä olevien 
oikeushenkilöiden nimet sekä niiden 
luonnollisten henkilöiden nimet, jotka ovat 
antaneet julkaisemiseen kirjallisesti 
nimenomaisen suostumuksensa. Euroopan 
tason poliittiset puolueet pyytävät tällaisen 
suostumuksen automaattisesti kaikilta 

2. Komissio julkaisee Euroopan tason 
poliittisen puolueen jäsenluettelosta, joka 
on liitettävä puolueen perussääntöön 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja jota on 
päivitettävä 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti,
jäsenten kokonaismäärän, jäseninä olevien 
oikeushenkilöiden nimet sekä niiden 
luonnollisten henkilöiden nimet, jotka ovat 
antaneet julkaisemiseen kirjallisesti 
nimenomaisen suostumuksensa. Euroopan 
tason poliittiset puolueet pyytävät tällaisen 
suostumuksen automaattisesti kaikilta 
jäseninään olevilta luonnollisilta 
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jäseninään olevilta luonnollisilta 
henkilöiltä.

henkilöiltä.

Or. en

Tarkistus 58
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan tason poliittiset puolueet ja 
säätiöt toimittavat potentiaalisille jäsenille 
ja lahjoittajille julkisesti saatavilla olevassa 
tietosuojaselosteessa direktiivin 95/46/EY 
10 artiklassa vaaditut tiedot ja ilmoittavat 
näille, että heidän henkilötietonsa voidaan 
julkistaa ja että niitä voidaan käsitellä 
tilintarkastusta ja valvontaa varten 
Euroopan parlamentin, OLAFin, 
tilintarkastustuomioistuimen, 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja näiden valtuuttamien ulkopuolisten 
elinten tai asiantuntijoiden toimesta. 
Euroopan parlamentti sisällyttää nämä 
tiedot myös 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin [rahoituksen] 
suorittamispyyntöihin tai 
ehdotuspyyntöihin asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti.

3. Euroopan tason poliittiset puolueet ja 
säätiöt toimittavat potentiaalisille jäsenille 
ja lahjoittajille julkisesti saatavilla olevassa 
tietosuojaselosteessa direktiivin 95/46/EY 
10 artiklassa vaaditut tiedot ja ilmoittavat 
näille, että heidän henkilötietonsa voidaan 
julkistaa ja että niitä voidaan käsitellä 
tilintarkastusta ja valvontaa varten 
komission, OLAFin, 
tilintarkastustuomioistuimen, 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
ja näiden valtuuttamien ulkopuolisten
elinten tai asiantuntijoiden toimesta. 
Euroopan parlamentti sisällyttää nämä 
tiedot myös 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin [rahoituksen] 
suorittamispyyntöihin tai 
ehdotuspyyntöihin asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 59
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 1. Komissio ja 7 artiklan 2 kohdassa 
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2 kohdassa tarkoitettu komitea noudattavat 
tämän asetuksen perusteella toteutettavassa 
henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EY) 
N:o 45/2001. Niitä pidetään henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuina rekisterinpitäjinä.

tarkoitettu komitea noudattavat tämän 
asetuksen perusteella toteutettavassa 
henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EY) 
N:o 45/2001. Niitä pidetään henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa 
tarkoitettuina rekisterinpitäjinä.

Or. en

Tarkistus 60
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu komitea varmistavat, 
että niiden tämän asetuksen nojalla 
keräämiä henkilötietoja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden rahoituksen 
laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden jäsenyys. Ne poistavat nämä 
henkilötiedot viimeistään 24 kuukauden 
kuluttua siitä kun niistä on julkaistu 
tarvittavat osat 24 artiklan mukaisesti.

3. Euroopan parlamentti, komissio ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea 
varmistavat, että niiden tämän asetuksen 
nojalla keräämiä henkilötietoja ei käytetä 
muihin tarkoituksiin kuin varmistamaan 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
rahoituksen laillisuus, säännönmukaisuus 
ja avoimuus sekä Euroopan tason 
poliittisten puolueiden jäsenyys. Ne 
poistavat nämä henkilötiedot viimeistään 
24 kuukauden kuluttua siitä kun niistä on 
julkaistu tarvittavat osat 24 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 4. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
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ja tilintarkastusten suorittamista varten 
valtuutetut riippumattomat elimet tai 
asiantuntijat saavat käyttää niille 
luovutettuja henkilötietoja ainoastaan 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
rahoituksen valvontaa varten. Ne tuhoavat 
nämä henkilötiedot sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen 
jälkeen kun ovat toimittaneet ne Euroopan 
parlamentille 20 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

ja tilintarkastusten suorittamista varten 
valtuutetut riippumattomat elimet tai 
asiantuntijat saavat käyttää niille 
luovutettuja henkilötietoja ainoastaan 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
rahoituksen valvontaa varten. Ne tuhoavat 
nämä henkilötiedot sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti sen 
jälkeen kun ovat toimittaneet ne 
komissiolle 20 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 62
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan tietosuojavaltuutetun 
tehtävänä on seurata ja varmistaa, että 
Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu komitea 
kunnioittavat ja suojelevat luonnollisten 
henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia 
tämän asetuksen perusteella tapahtuvan 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Jos 
rekisteröity katsoo, että hänen oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan on loukattu 
Euroopan parlamentin tai komitean 
suorittaman, hänen henkilötietojaan 
koskevan käsittelyn seurauksena, hän voi 
tehdä kantelun Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle, sanotun 
rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä.

7. Euroopan tietosuojavaltuutetun 
tehtävänä on seurata ja varmistaa, että 
Euroopan parlamentti, komissio ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea 
kunnioittavat ja suojelevat luonnollisten 
henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia 
tämän asetuksen perusteella tapahtuvan 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Jos 
rekisteröity katsoo, että hänen oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan on loukattu 
Euroopan parlamentin, komission tai 
komitean suorittaman, hänen 
henkilötietojaan koskevan käsittelyn 
seurauksena, hän voi tehdä kantelun 
Euroopan tietosuojavaltuutetulle, sanotun 
rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä.

Or. en
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Tarkistus 63
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti säätää 
perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai 
seuraamuksia koskeviin päätöksiin 
liittyvistä hallinnollisista 
muutoksenhakumenettelyistä.

1. Euroopan parlamentti voi tarkistaa
perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai 
seuraamuksia koskevia päätöksiään 
sellaisten henkilöiden tekemien valitusten 
perusteella, joiden oikeutettua etua 
päätöksen riitauttaminen koskee.

Or. bg

Perustelu

Asetuksessa säädetään perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai seuraamuksia koskevien 
Euroopan parlamentin päätösten hallinnollisesta ja oikeudellisesta riitauttamisesta silloin, 
kun valituksen tekijänä on rekisterihakemuksen laatineita henkilöitä tai jo rekisteröityjä 
Euroopan tason poliittisia puolueita tai säätiöitä. Euroopan parlamentti on hallinnollisissa 
muutoksenhakumenettelyissä oikeudellisesti toimivaltainen tarkistamaan päätöksiään, jos 
tarkistusta on pyytänyt henkilö, jonka oikeutettua etua asia koskee, ja hän on tehnyt siitä 
valituksen.

Tarkistus 64
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti säätää 
perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai 
seuraamuksia koskeviin päätöksiin 
liittyvistä hallinnollisista 
muutoksenhakumenettelyistä.

1. Komissio säätää perussääntöjen 
rekisteröintiä, rahoitusta tai seuraamuksia 
koskeviin päätöksiin liittyvistä 
hallinnollisista 
muutoksenhakumenettelyistä.

Or. en
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Tarkistus 65
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisilla 
muutoksenhakumenettelyillä ei ole 
lykkäävää vaikutusta. Euroopan 
parlamentti voi kuitenkin keskeyttää minkä 
tahansa antamansa päätöksen soveltamisen, 
jos se katsoo olosuhteiden sitä vaativan.

2. Valituksen tekemisellä ei ole lykkäävää 
vaikutusta. Euroopan parlamentti voi 
kuitenkin keskeyttää minkä tahansa 
antamansa päätöksen soveltamisen, jos se 
katsoo olosuhteiden sitä vaativan. Jos 
Euroopan parlamentti hylkää valituksen, 
sen on toimitettava valitus käsiteltäväksi 
Euroopan unionin tuomioistuimelle, joka 
on asiassa toimivaltainen.

Or. bg

Perustelu

Asetuksessa säädetään perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai seuraamuksia koskevien 
Euroopan parlamentin päätösten hallinnollisesta ja oikeudellisesta riitauttamisesta silloin, 
kun valituksen tekijänä on rekisterihakemuksen laatineita henkilöitä tai jo rekisteröityjä 
Euroopan tason poliittisia puolueita tai säätiöitä. Jos Euroopan parlamentti kieltäytyy 
tarkistamasta päätöstään sellaisten henkilöiden hyväksi, joiden oikeutettua etua asia koskee 
ja jotka ovat tehneet siitä valituksen, parlamentin olisi toimitettava valitus tarkasteltavaksi 
edelleen oikeudellisessa menettelyssä. Tämän uuden velvoitteen asettaminen Euroopan 
parlamentille tarkoittaa, että valittajien oikeuksia ja laillista etua suojellaan aiempaa 
paremmin.

Tarkistus 66
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnollisilla 
muutoksenhakumenettelyillä ei ole 
lykkäävää vaikutusta. Euroopan 
parlamentti voi kuitenkin keskeyttää 
minkä tahansa antamansa päätöksen 
soveltamisen, jos se katsoo olosuhteiden 

2. Hallinnollisilla 
muutoksenhakumenettelyillä ei ole 
lykkäävää vaikutusta. Komissio voi 
kuitenkin keskeyttää minkä tahansa 
antamansa päätöksen soveltamisen, jos se 
katsoo olosuhteiden sitä vaativan.
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sitä vaativan.

Or. en

Tarkistus 67
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen nojalla annettujen 
päätösten perusteella voidaan aloittaa 
tuomioistuinmenettely Euroopan unionin 
tuomioistuimessa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa 
koskevien määräysten mukaisesti.

3. Tämän asetuksen nojalla annettujen 
päätösten perusteella voidaan aloittaa 
tuomioistuinmenettely Euroopan unionin 
tuomioistuimessa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaa 
koskevien määräysten mukaisesti. Edellä 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
päätökset voidaan myös riitauttaa 
yksinomaan oikeusteitse.

Or. bg

Perustelu

Asetuksessa säädetään perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai seuraamuksia koskevien 
Euroopan parlamentin päätösten hallinnollisesta ja oikeudellisesta riitauttamisesta silloin, 
kun valituksen tekijänä on rekisterihakemuksen laatineita henkilöitä tai jo rekisteröityjä 
Euroopan tason poliittisia puolueita tai säätiöitä. Jotta voidaan suojella sellaisten 
henkilöiden oikeuksia ja laillisia etuja, joiden oikeutettua etua Euroopan parlamentin 
päätöksen riitauttaminen koskee, asetuksessa on todettava nimenomaisesti, että hallinnollinen 
muutoksenhaku ei estä kanteen tekemistä suoraan Euroopan unionin tuomioistuimeen. 

Tarkistus 68
Gerald Häfner

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti antaa päätöksen, 
jossa vahvistetaan säännöt ja menettelyt 

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanoasetuksen, jossa 
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tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja 
rekisterin perustamista varten.

vahvistetaan säännöt ja menettelyt tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa ja rekisterin 
perustamista varten.

Or. en


