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Módosítás 6
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az európai politikai pártokat és 
alapítványokat fel kell jogosítani arra, 
hogy személyzetüket az Európai 
Parlament képviselőcsoportjainak 
személyzetével megegyező módon, az 
Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételei 2c. 
cikkével összhangban alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 7
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Azoknak az európai politikai 
pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványoknak, amelyek 
ilyenekként az európai jogi státusz révén 
európai szinten kívánják elismertetni 
magukat, és az Európai Unió általános 
költségvetéséből finanszírozáshoz 
kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos 
elveket, és meg kell felelniük bizonyos 
feltételeknek. Az európai politikai 
pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó 
európai politikai alapítványoknak 
mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az 
Európai Uniónak az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában meghatározott 
alapértékeit.

(10) Azoknak az európai politikai 
pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványoknak, amelyek 
ilyenekként az európai jogi státusz révén 
európai szinten kívánják elismertetni 
magukat, és az Európai Unió általános 
költségvetéséből finanszírozáshoz 
kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos 
elveket, és meg kell felelniük bizonyos 
feltételeknek. Az európai politikai 
pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó 
európai politikai alapítványoknak 
mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az 
Európai Uniónak az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában meghatározott 
alapértékeit. Annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy új formációk is 
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csatlakozhassanak a politikai vitához, és 
ezáltal hozzájáruljanak az Európai Unió 
élénk demokratikus életéhez, valamint 
annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb 
pártszövetség tartozzon az e rendelet 
szerinti átláthatósági és felügyeleti 
szabályok hatálya alá, az európai politikai 
pártokra vonatkozó küszöböt úgy kell 
megállapítani, hogy azt a formálisan jól 
megszervezett transznacionális politikai 
szövetségek könnyen átléphessék anélkül, 
hogy a választási sikereket előfeltételül 
szabnák meg számukra.

Or. en

Módosítás 8
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni az európai politikai 
pártok kormányzásának és belső 
szerveződésének alapértékeit és 
minimumkövetelményeit, különösen a 
magas szintű belső pártdemokrácia 
tiszteletben tartása és az irányában történő 
elkötelezettség biztosítása érdekében. Az
európai politikai pártok és az európai 
politikai alapítványok alapszabályának 
emellett több alapvető igazgatási és jogi 
rendelkezést kell tartalmaznia.

(11) Meg kell határozni az európai politikai 
pártok kormányzásának és belső 
szerveződésének alapértékeit és 
minimumkövetelményeit, különösen a 
magas szintű belső pártdemokrácia 
tiszteletben tartása és az irányában történő 
elkötelezettség biztosítása érdekében, 
elsősorban a jelöltek kiválasztására, 
valamint az európai parlamenti 
választásokra szóló jelöltlisták tagpártjaik 
általi összeállítására vonatkozó eljárások 
tekintetében. Az európai politikai pártok és 
az európai politikai alapítványok 
alapszabályának emellett több alapvető 
igazgatási és jogi rendelkezést kell 
tartalmaznia.

Or. en



AM\922672HU.doc 5/36 PE502.095v01-00

HU

Módosítás 9
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből folyósított finanszírozásra 
való jogosultságot azon európai politikai 
pártokra és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványokra kell korlátozni, 
amelyeket ilyenként elismertek, és amelyek 
európai jogi státuszban részesültek.
Miközben lényeges biztosítani, hogy az 
európai politikai párttá válás feltételei ne 
legyenek túlságosan szigorúak, és azokat 
politikai pártok vagy természetes 
személyek szervezett és komoly, nemzetek 
feletti szövetségei könnyen teljesíthessék, 
az uniós költségvetés korlátozott 
forrásainak elosztására figyelemmel 
arányos kritériumokat is meg kell 
állapítani, amelyek objektív módon 
igazolják az európai politikai párt valóban 
európai ambícióit és valódi választói 
támogatottságát. E kritérium leginkább az 
európai parlamenti választások 
eredményén alapulhat, mely választásokon 
minden európai politikai pártnak indulnia 
kell e rendelet értelmében, és amelyen elért 
eredmény pontos mutatója az európai 
politikai párt választói elismertségének.
Tükröznie kell azt a szerepet, amelyet az 
Európai Parlament az Európai Unióról 
szóló szerződés 10. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően az Unió polgárainak közvetlen 
képviseletében betölt, valamint az európai 
politikai pártok azon célját, hogy teljes 
mértékben részt vegyenek az Unió 
demokratikus életében, és az Unió polgárai 
által képviselt nézetek, vélemények és 
politikai akarat hatékony kifejezése 
érdekében az európai képviseleti 
demokrácia aktív szereplőivé váljanak. Az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott támogatásra való jogosultság azon 

(12) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből folyósított finanszírozásra 
való jogosultságot azon európai politikai 
pártokra és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványokra kell korlátozni, 
amelyeket ilyenként elismertek, és amelyek 
európai jogi státuszban részesültek.
Miközben lényeges biztosítani, hogy az 
európai politikai párttá válás feltételei ne 
legyenek túlságosan szigorúak, és azokat 
politikai pártok vagy természetes 
személyek szervezett és komoly, nemzetek 
feletti szövetségei könnyen teljesíthessék, 
az uniós költségvetés korlátozott 
forrásainak elosztására figyelemmel 
arányos kritériumokat is meg kell 
állapítani, amelyek objektív módon 
igazolják az európai politikai párt valóban 
európai ambícióit és valódi választói 
támogatottságát. E kritérium leginkább az 
európai parlamenti választások 
eredményén alapulhat, mely választásokon 
minden európai politikai pártnak indulnia 
kell e rendelet értelmében, és amelyen elért 
eredmény pontos mutatója az európai 
politikai párt választói elismertségének.
Tükröznie kell azt a szerepet, amelyet az 
Európai Parlament az Európai Unióról 
szóló szerződés 10. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően az Unió polgárainak közvetlen 
képviseletében betölt, valamint az európai 
politikai pártok azon célját, hogy teljes 
mértékben részt vegyenek az Unió 
demokratikus életében, és az Unió polgárai 
által képviselt nézetek, vélemények és 
politikai akarat hatékony kifejezése 
érdekében az európai képviseleti 
demokrácia aktív szereplőivé váljanak. Az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott támogatásra való jogosultság azon 
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európai politikai pártokra korlátozandó, 
amelyek legalább egy tag útján 
képviseltetik magukat az Európai 
Parlamentben, illetve azon európai politikai 
alapítványokra, amelyek e státuszért olyan 
európai politikai párt révén folyamodnak, 
amely legalább egy taggal képviselteti 
magát az Európai Parlamentben.

európai politikai pártokra korlátozandó, 
amelyek legalább egy tag útján 
képviseltetik magukat az Európai 
Parlamentben vagy a legutóbbi európai 
parlamenti választásokon jelentős számú 
tagállamban elérték a választók
támogatására vonatkozó minimális 
szintet, illetve azon európai politikai 
alapítványokra, amelyek e státuszért olyan 
európai politikai párt révén folyamodnak, 
amely legalább egy taggal képviselteti 
magát az Európai Parlamentben.

Or. en

Módosítás 10
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az átláthatóság érdekében, illetve az 
európai politikai pártok és európai politikai 
alapítványok kontrollját és demokratikus 
elszámoltathatóságát megerősítendő, az 
alapvetően közérdekűnek tekintendő 
információkat, mindenekelőtt az európai 
politikai pártok és az európai politikai 
alapítványok alapszabályára, tagságára, 
pénzügyi beszámolóira, támogatóira és 
kapott adományaira, valamint az Unió 
költségvetéséből kapott [hozzájárulásaira] 
és támogatásaira vonatkozó információkat, 
továbbá az Európai Parlament által a 
bejegyzéssel, a finanszírozással és a 
szankciókkal kapcsolatban hozott 
határozatokra vonatkozó információkat 
közzé kell tenni. Az ezen információk 
nyilvános elérhetőségét biztosító 
szabályozási keret létrehozása a politikai 
erők közötti esélyegyenlőség és 
tisztességes versengés elősegítésének, 
valamint a nyílt, átlátható és demokratikus 
jogalkotási és választási folyamatok 

(19) Az átláthatóság érdekében, illetve az 
európai politikai pártok és európai politikai 
alapítványok kontrollját és demokratikus 
elszámoltathatóságát megerősítendő, az 
alapvetően közérdekűnek tekintendő 
információkat, mindenekelőtt az európai 
politikai pártok és az európai politikai 
alapítványok alapszabályára, tagságára, 
pénzügyi beszámolóira, támogatóira és 
kapott adományaira, valamint az Unió 
költségvetéséből kapott [hozzájárulásaira] 
és támogatásaira vonatkozó információkat, 
továbbá a Bizottság által a bejegyzéssel, a 
finanszírozással és a szankciókkal 
kapcsolatban hozott határozatokra 
vonatkozó információkat közzé kell tenni.
Az ezen információk nyilvános 
elérhetőségét biztosító szabályozási keret 
létrehozása a politikai erők közötti 
esélyegyenlőség és tisztességes versengés 
elősegítésének, valamint a nyílt, átlátható 
és demokratikus jogalkotási és választási 
folyamatok fenntartásának leghatékonyabb 
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fenntartásának leghatékonyabb módja, 
amely erősíti a polgárok és a választók 
európai képviseleti demokrácia iránti 
bizalmát, és – tágabb összefüggésben –
segít megelőzni a korrupciót és a 
hatalommal való visszaélést. Az 
arányosság elvével összhangban a 
természetes személyek azonosságára 
vonatkozó információk nyilvánosságra 
hozatala nem alkalmazandó az európai 
politikai párt azon tagjaira, akik ehhez nem 
járultak kifejezetten hozzá, sem az évente 
és támogatónként 1000 EUR-t meg nem 
haladó adományokra. Ugyancsak az 
arányosság elvével összhangban az 
adományokra vonatkozó információkat 
évente kell közzétenni, kivéve az európai 
parlamenti választási kampányok idején és 
a 12 000 EUR-t meghaladó adományok 
esetében, amikor is az információkat 
sürgősen közzé kell tenni.

módja, amely erősíti a polgárok és a 
választók európai képviseleti demokrácia 
iránti bizalmát, és – tágabb összefüggésben 
– segít megelőzni a korrupciót és a 
hatalommal való visszaélést. Az 
arányosság elvével összhangban a 
természetes személyek azonosságára 
vonatkozó információk nyilvánosságra 
hozatala nem alkalmazandó az európai 
politikai párt azon tagjaira, akik ehhez nem 
járultak kifejezetten hozzá, sem az évente 
és támogatónként 1000 EUR-t meg nem 
haladó adományokra. Ugyancsak az 
arányosság elvével összhangban az 
adományokra vonatkozó információkat 
évente kell közzétenni, kivéve az európai 
parlamenti választási kampányok idején és 
a 12 000 EUR-t meghaladó adományok 
esetében, amikor is az információkat 
sürgősen közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 11
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A jogbiztonság érdekében 
egyértelművé kell tenni, hogy az Európai 
Parlament, az európai politikai pártok és 
az európai politikai alapítványok, az 
európai politikai pártok és európai politikai 
alapítványok finanszírozásának egyes 
aspektusai tekintetében az ellenőrzés 
gyakorlására hivatott nemzeti hatóságok és 
az e rendeletben említett vagy 
meghatározott más releváns harmadik felek 
a 45/2001/EK rendelet és a 95/46/EK 
irányelv értelmében vett adatkezelők. Meg 
kell határozni azt is, hogy az adatkezelők 
legfeljebb mennyi ideig őrizhetik meg az 

(23) A jogbiztonság érdekében 
egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottság, 
az európai politikai pártok és az európai 
politikai alapítványok, az európai politikai 
pártok és európai politikai alapítványok 
finanszírozásának egyes aspektusai 
tekintetében az ellenőrzés gyakorlására 
hivatott nemzeti hatóságok és az e 
rendeletben említett vagy meghatározott 
más releváns harmadik felek a 45/2001/EK 
rendelet és a 95/46/EK irányelv értelmében 
vett adatkezelők. Meg kell határozni azt is, 
hogy az adatkezelők legfeljebb mennyi 
ideig őrizhetik meg az európai politikai 
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európai politikai pártok és európai politikai 
alapítványok finanszírozása 
jogszerűségének, szabályszerűségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
gyűjtött és az európai politikai pártok 
tagságára vonatkozó személyes adatokat.
Adatkezelői minőségükben eljárva az 
Európai Parlamentnek, az európai politikai 
pártoknak és az európai politikai 
alapítványoknak, az illetékes nemzeti 
hatóságoknak és a releváns harmadik 
feleknek minden olyan intézkedést meg 
kell hozniuk, amely biztosítja a 
45/2001/EK rendelet és a 95/46/EK 
irányelv követelményeinek való 
megfelelést, ideértve különösen az 
adatfeldolgozás jogszerűségét és 
biztonságát, a tájékoztatást és az érintettek 
személyes adataikhoz való hozzáférésére, 
azok helyesbítésére vagy törlésére 
vonatkozó jogát biztosító intézkedéseket.

pártok és európai politikai alapítványok 
finanszírozása jogszerűségének, 
szabályszerűségének és átláthatóságának 
biztosítása érdekében gyűjtött és az európai 
politikai pártok tagságára vonatkozó 
személyes adatokat. Adatkezelői 
minőségükben eljárva az Európai 
Parlamentnek, az európai politikai 
pártoknak és az európai politikai 
alapítványoknak, az illetékes nemzeti 
hatóságoknak és a releváns harmadik 
feleknek minden olyan intézkedést meg 
kell hozniuk, amely biztosítja a 
45/2001/EK rendelet és a 95/46/EK 
irányelv követelményeinek való 
megfelelést, ideértve különösen az 
adatfeldolgozás jogszerűségét és 
biztonságát, a tájékoztatást és az érintettek 
személyes adataikhoz való hozzáférésére, 
azok helyesbítésére vagy törlésére 
vonatkozó jogát biztosító intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 12
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Külön szabályokat és eljárásokat kell 
megállapítani az Európai Unió általános 
költségvetéséből évente rendelkezésre álló 
előirányzatok elosztása tekintetében, 
figyelembe véve egyrészt a 
kedvezményezettek számát, másrészt az 
egyes kedvezményezett európai politikai 
pártok – és ennek kiterjesztéseként a 
hozzájuk kapcsolódó európai politikai 
alapítványok – európai parlamenti 
képviselőinek arányát. E szabályoknak ki 
kell terjedniük az európai politikai pártok 
és európai politikai alapítványok szigorú 
átláthatósági, számviteli, könyvvizsgálati 

(25) Külön szabályokat és eljárásokat kell 
megállapítani az Európai Unió általános 
költségvetéséből évente rendelkezésre álló 
előirányzatok elosztása tekintetében, 
figyelembe véve egyrészt a 
kedvezményezettek számát, másrészt az 
egyes kedvezményezett európai politikai 
pártok – és ennek kiterjesztéseként a 
hozzájuk kapcsolódó európai politikai 
alapítványok – európai parlamenti 
képviselőinek arányát. E szabályoknak ki 
kell terjedniük az európai politikai pártok 
és európai politikai alapítványok szigorú 
átláthatósági, számviteli, könyvvizsgálati 
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és pénzügyi ellenőrzésére és az Európai 
Parlament és a Számvevőszék által végzett 
könyvvizsgálatra vonatkozó 
rendelkezésekre, valamint az arányos 
szankciókra, köztük az Unió alapértékeit 
megsértő európai politikai pártra vagy 
európai politikai alapítványra 
alkalmazandó szankciókra is.

és pénzügyi ellenőrzésére és a Bizottság és 
a Számvevőszék által végzett 
könyvvizsgálatra vonatkozó 
rendelkezésekre, valamint az arányos 
szankciókra, köztük az Unió alapértékeit 
megsértő európai politikai pártra vagy 
európai politikai alapítványra 
alkalmazandó szankciókra is.

Or. en

Módosítás 13
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Parlamentnek
rendszeresen ellenőriznie kell az európai 
politikai pártok és európai politikai 
alapítványok bejegyzésére és 
finanszírozására vonatkozó feltételek és 
követelmények teljesülését. Ezt az 
ellenőrzést évente, illetve bármely 
természetes vagy jogi személy indoklással 
ellátott kérését követően el kell végezni.
Uniós alapértékek tiszteletben tartásával 
kapcsolatos határozatok kizárólag egy erre 
a célra kidolgozott eljárásnak megfelelően, 
egy eminens független személyekből álló 
bizottsággal folytatott egyeztetést követően 
hozhatók.

(26) A Bizottságnak rendszeresen 
ellenőriznie kell az európai politikai pártok 
és európai politikai alapítványok 
bejegyzésére és finanszírozására vonatkozó 
feltételek és követelmények teljesülését.
Ezt az ellenőrzést évente, illetve bármely 
természetes vagy jogi személy indoklással 
ellátott kérését követően, illetve az 
Európai Parlament kérésére el kell 
végezni. Uniós alapértékek tiszteletben 
tartásával kapcsolatos határozatok 
kizárólag egy erre a célra kidolgozott 
eljárásnak megfelelően, egy eminens 
független személyekből álló bizottsággal 
folytatott egyeztetést követően hozhatók.
Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány státuszának 
megvonására vonatkozó határozatok ellen 
jogorvoslati kérelem az EUMSZ 263. 
cikkével összhangban az Európai Unió 
Bíróságához nyújtható be.

Or. en
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Módosítás 14
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Európai Parlament által az 
európai politikai pártok számára biztosított 
technikai segítségnyújtásnak az egyenlő 
elbánás elvén kell alapulnia, számla 
ellenében és pénzbeli ellentételezés fejében 
kell történnie, és arról rendszeres nyilvános 
jelentésben kell tájékoztatást adni.

(27) A Bizottság által az európai politikai 
pártok számára biztosított technikai 
segítségnyújtásnak az egyenlő elbánás 
elvén kell alapulnia, számla ellenében és 
pénzbeli ellentételezés fejében kell 
történnie, és arról rendszeres nyilvános 
jelentésben kell tájékoztatást adni.

Or. en

Módosítás 15
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képviselteti magát európai parlamenti 
képviselői révén a tagállamok legalább 
egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a 
regionális parlamentekben vagy a 
regionális közgyűlésekben, vagy

b) legalább a tagállamok negyedében 
nemzeti és/vagy regionális pártokként
jogilag elismert tagszervezetekből áll,

Or. en

Módosítás 16
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képviselteti magát európai parlamenti 
képviselői révén a tagállamok legalább 

b) képviselteti magát európai parlamenti 
képviselői révén a tagállamok legalább 
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egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a 
regionális parlamentekben vagy a 
regionális közgyűlésekben, vagy

egynegyedében, illetve tagpártjai révén a 
nemzeti vagy a regionális parlamentekben 
vagy a regionális közgyűlésekben, vagy

Or. fi

Módosítás 17
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a legutóbbi európai parlamenti 
választásokon a tagállamok legalább 
egynegyedében megkapta az adott 
tagállamokban leadott szavazatok 
legalább három százalékát;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a legutóbbi európai parlamenti 
választásokon a tagállamok legalább 
egynegyedében megkapta az adott 
tagállamokban leadott szavazatok 
legalább három százalékát;

törölve

Or. fi

Módosítás 19
Klaus-Heiner Lehne
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a párt minden egyéb irányító 
testületének demokratikus választási és 
demokratikus döntéshozatali folyamatai, 
megjelölve minden testület esetében annak 
hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai 
kinevezésének és elmozdításának módját, 
továbbá a jelöltek kiválasztása és a 
tisztségviselők megválasztása során 
alkalmazott világos és átlátható 
kritériumokat, biztosítva, hogy a 
tisztségviselők mandátuma, noha 
megújítható lehet, csak meghatározott 
időre szólhat;

d) a párt minden egyéb irányító 
testületének demokratikus választási és 
demokratikus döntéshozatali folyamatai, 
megjelölve minden testület esetében annak 
hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai 
kinevezésének és elmozdításának módját, 
továbbá a jelöltek demokratikus eljárás 
útján való kiválasztása és a tisztségviselők 
megválasztása során alkalmazott világos és 
átlátható kritériumokat, biztosítva, hogy a 
tisztségviselők mandátuma, noha 
megújítható lehet, csak meghatározott 
időre szólhat;

Or. en

Módosítás 20
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tagpártok kötelezése arra, hogy az 
európai parlamenti választások jelöltjeit 
nyílt, demokratikus folyamat keretében 
válasszák ki, amely a párt valamennyi 
tagja számára lehetővé teszi a kiválasztási 
folyamatban és a jelöltlistán szereplő 
jelöltek sorrendjének meghatározásában 
való aktív vagy passzív részvételt,

Or. en

Módosítás 21
Gerald Häfner
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament nyilvántartást 
hoz létre (a továbbiakban: a nyilvántartás) 
az európai politikai pártok és európai 
politikai alapítványok bejegyzése céljából.

(1) A Bizottság nyilvántartást hoz létre (a 
továbbiakban: a nyilvántartás) az európai 
politikai pártok és európai politikai 
alapítványok bejegyzése céljából.

Or. en

Módosítás 22
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Alapszabályának bejegyzése céljából a 
2. cikk 2. pontjában meghatározott politikai 
szövetség vagy a valamely európai 
politikai párthoz kapcsolódó politikai 
alapítvány kérelmet nyújt be az Európai 
Parlamenthez.

(2) Alapszabályának bejegyzése céljából a 
2. cikk 2. pontjában meghatározott politikai 
szövetség vagy a valamely európai
politikai párthoz kapcsolódó politikai 
alapítvány kérelmet nyújt be a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 23
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Parlament a kérelem 
kézhezvételét követő három hónapon belül 
határozatot hoz, amelyet a párt vagy 
alapítvány alapszabályával vagy – a 
kérelem elutasítása esetén az elutasítás 
indoklásával – együtt közzétesz az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

(5) A Bizottság a kérelem kézhezvételét 
követő három hónapon belül határozatot 
hoz, amelyet a párt vagy alapítvány 
alapszabályával vagy – a kérelem 
elutasítása esetén az elutasítás indoklásával 
– együtt közzétesz az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában.
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Or. en

Módosítás 24
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (3) bekezdésnek megfelelően a 
bejegyzési kérelem részeként benyújtott 
dokumentumok vagy alapszabály bármely 
módosításáról négy héten belül értesíteni 
kell az Európai Parlamentet.

(6) A (3) bekezdésnek megfelelően a 
bejegyzési kérelem részeként benyújtott 
dokumentumok vagy alapszabály bármely 
módosításáról négy héten belül értesíteni 
kell a Bizottságot.

Or. en

Módosítás 25
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően az európai politikai párt 
alapszabályához csatolt taglista 
naprakésszé tett változatát évente, illetve a 
3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott feltétel európai politikai párt 
általi teljesítését esetlegesen negatívan 
befolyásoló bármely változás esetében 
négy héten belül el kell küldeni az Európai 
Parlamentnek.

(7) A 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően az európai politikai párt 
alapszabályához csatolt taglista 
naprakésszé tett változatát évente, illetve a 
3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott feltétel európai politikai párt 
általi teljesítését esetlegesen negatívan 
befolyásoló bármely változás esetében 
négy héten belül el kell küldeni a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 26
Gerald Häfner
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság az e cikk (3)–(7) 
bekezdésében előírt valamennyi vonatkozó 
információról évente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament elé. Haladéktalanul 
tájékoztatja az Európai Parlamentet 
bármely olyan változásról, amely a 
bejegyzés 3–5. cikkben meghatározott 
feltételeinek teljesítését jelentősen 
befolyásolhatja.

Or. en

Módosítás 27
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament évente 
ellenőrzi, hogy az európai politikai pártok 
és az európai politikai alapítványok 
továbbra is megfelelnek-e a 3., 4. és 5. 
cikkben meghatározott feltételeknek és 
követelményeknek.

(1) A Bizottság évente ellenőrzi, hogy az 
európai politikai pártok és az európai 
politikai alapítványok továbbra is 
megfelelnek-e a 3., 4. és 5. cikkben 
meghatározott feltételeknek és 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 28
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tagjai egynegyedének kérésére, akik 
legalább három európai parlamenti 

(2) A Bizottság határozhat arról, hogy az 
európai politikai pártok esetében a 3. cikk
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politikai csoportot képviselnek, az Európai 
Parlament többségi szavazással határoz
arról, hogy az európai politikai pártok 
esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában és az európai politikai 
alapítványok esetében a 3. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában megállapított 
feltételek továbbra is teljesülnek-e.

(1) bekezdésének c) pontjában és az 
európai politikai alapítványok esetében a 3. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
megállapított feltételek továbbra is 
teljesülnek-e.

Or. fi

Módosítás 29
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tagjai egynegyedének kérésére, akik 
legalább három európai parlamenti 
politikai csoportot képviselnek, az Európai 
Parlament többségi szavazással határoz 
arról, hogy az európai politikai pártok 
esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában és az európai politikai 
alapítványok esetében a 3. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában megállapított 
feltételek továbbra is teljesülnek-e.

(2) Tagjai egynegyedének kérésére, akik 
legalább három európai parlamenti 
politikai csoportot képviselnek, az Európai 
Parlament többségi szavazással határoz 
arról, hogy megítélése szerint az európai 
politikai pártok esetében a 3. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában és az európai 
politikai alapítványok esetében a 3. cikk
(2) bekezdésének c) pontjában 
megállapított feltételek továbbra is 
teljesülnek-e.

Or. en

Módosítás 30
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határozata előtt az Európai Parlament
meghallgatja az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány 

Határozathozatala előtt a Bizottság
meghallgatja az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány 
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képviselőit, és felkér egy eminens 
független személyekből álló bizottságot, 
hogy ésszerű határidőn belül alkosson 
véleményt az adott kérdésről.

képviselőit, és felkér egy eminens 
független személyekből álló bizottságot, 
hogy ésszerű határidőn belül alkosson 
véleményt az adott kérdésről.

Or. fi

Módosítás 31
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor indoklással ellátott kérelmet 
nyújthat be az Európai Parlamenthez
annak érdekében, hogy az ellenőrizze, 
hogy az (1) bekezdésben említett feltételek 
és követelmények közül egy vagy több 
továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 
párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit, kizárólag a (2) bekezdésnek 
megfelelően lehetséges.

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor indoklással ellátott kérelmet 
nyújthat be a Bizottsághoz annak 
érdekében, hogy az ellenőrizze, hogy az (1) 
bekezdésben említett feltételek és 
követelmények közül egy vagy több 
továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 
párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit, kizárólag a (2) bekezdésnek 
megfelelően lehetséges.

Or. fi

Módosítás 32
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor indoklással ellátott kérelmet 
nyújthat be az Európai Parlamenthez
annak érdekében, hogy az ellenőrizze, 
hogy az (1) bekezdésben említett feltételek 
és követelmények közül egy vagy több 
továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor indoklással ellátott kérelmet 
nyújthat be a Bizottsághoz annak 
érdekében, hogy az ellenőrizze, hogy az (1) 
bekezdésben említett feltételek és 
követelmények közül egy vagy több 
továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 
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párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit, kizárólag a (2) bekezdésnek 
megfelelően lehetséges.

párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit, kizárólag a (2) bekezdésnek 
megfelelően lehetséges.

Or. en

Módosítás 33
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a Bizottság arra a 
következtetésre jut, hogy az európai 
politikai párt bejegyzésének a 3. cikk (1) 
bekezdés c) pontjában foglalt feltételei 
vagy az európai politikai alapítvány 
bejegyzésének a 3. cikk (2) bekezdésének 
c) pontjában foglalt feltételei már nem 
teljesülnek, illetve az Európai Parlament e 
cikk (2) bekezdése szerinti kérelmére 
határoz arról, hogy a bejegyzési státuszt 
fenntartja-e vagy sem.

Or. en

Módosítás 34
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az Európai Parlament megállapítja, 
hogy az (1) bekezdésben említett feltételek 
és követelmények bármelyike többé nem 
teljesül, a 23. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel a 11. cikkben vagy a 22. 
cikkben meghatározott rendelkezéseket 
alkalmazhatja, vagy mindkettőt.

(4) Ha a Bizottság megállapítja, hogy az
(1) bekezdésben említett feltételek és 
követelmények bármelyike többé nem 
teljesül, a 23. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel a 11. cikkben vagy a 22. 
cikkben meghatározott rendelkezéseket 
alkalmazhatja, vagy mindkettőt.
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Or. en

Módosítás 35
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament határozatot 
fogad el az európai jogi státusz 
megszűnéséről és a nyilvántartásból való 
törlésről.

(2) A Bizottság határozatot fogad el az 
európai jogi státusz megszűnéséről és a 
nyilvántartásból való törlésről.

Or. en

Módosítás 36
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendeletben meghatározott 
feltételek és eljárások alapján bejegyzett 
európai politikai párt, amely legalább egy 
tagja által képviselteti magát az Európai 
Parlamentben, és amelyre a költségvetési 
rendelet [93.] cikkében említett kizárást 
okozó helyzetek egyike sem vonatkozik, az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott finanszírozásért folyamodhat az 
Európai Parlament által közzétett 
[hozzájárulási] felhívásban foglalt 
feltételeknek megfelelően.

(1) Az e rendeletben meghatározott 
feltételek és eljárások alapján bejegyzett 
európai politikai párt, amely legalább egy 
tagja által képviselteti magát az Európai 
Parlamentben vagy a legutóbbi európai 
parlamenti választásokon legalább a 
tagállamok egynegyedében megszerezte a 
szavazatok legalább 1%-át, és amelyre a 
költségvetési rendelet [93.] cikkében 
említett kizárást okozó helyzetek egyike 
sem vonatkozik, az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott finanszírozásért 
folyamodhat az Európai Parlament által 
közzétett [hozzájárulási] felhívásban 
foglalt feltételeknek megfelelően

Or. en
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Módosítás 37
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány éves pénzügyi 
beszámolójának az Európai Parlament
számára történő, 19. cikk szerinti 
benyújtásakor egyúttal a támogatók listáját 
is továbbítja, az általuk nyújtott 
adományokkal együtt, megjelölve az egyes 
adományok jellegét és értékét. Ez a 
bekezdés a tagok által biztosított, a (7) és
(8) bekezdésben említett hozzájárulásokra 
is alkalmazandó.

(2) Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány éves pénzügyi 
beszámolójának a Bizottság számára 
történő, 19. cikk szerinti benyújtásakor 
egyúttal a támogatók listáját is továbbítja, 
az általuk nyújtott adományokkal együtt, 
megjelölve az egyes adományok jellegét és 
értékét. Ez a bekezdés a tagok által 
biztosított, a (7) és (8) bekezdésben 
említett hozzájárulásokra is alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 38
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány által az európai 
parlamenti választásokat megelőző hat 
hónapos időszakon belül kapott 
adományokat hetente, írásban, a (2) 
bekezdés rendelkezéseinek megfelelően be 
kell jelenteni az Európai Parlamentnek.

(3) Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány által az európai 
parlamenti választásokat megelőző hat 
hónapos időszakon belül kapott 
adományokat hetente, írásban, a (2) 
bekezdés rendelkezéseinek megfelelően be 
kell jelenteni a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 39
Gerald Häfner



AM\922672HU.doc 21/36 PE502.095v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány által elfogadott, 
12 000 EUR-t meghaladó értékű egyedi 
adományokat késedelem nélkül, írásban, a
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
be kell jelenteni az Európai 
Parlamentnek.

(4) Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány által elfogadott
12 000 EUR-t meghaladó értékű egyedi 
adományokat késedelem nélkül, írásban, a
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
be kell jelenteni a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 40
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ha az adományt nem lehetséges 
visszajuttatni, tájékoztatja az Európai 
Parlamentet. Az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő a költségvetési rendelet [71]. és 
[72]. cikkének megfelelően megállapítja a 
követelést és beszedési utalvány 
kiállításával engedélyezi a beszedést. Az 
összeget a költségvetés Európai 
Parlamentre vonatkozó szakaszában, 
általános bevételként kell elkönyvelni.

– ha az adományt nem lehetséges 
visszajuttatni, tájékoztatja a Bizottságot.
Az engedélyezésre jogosult tisztviselő a 
költségvetési rendelet [71]. és [72]. 
cikkének megfelelően megállapítja a 
követelést és beszedési utalvány 
kiállításával engedélyezi a beszedést. Az 
összeget a költségvetés Európai 
Parlamentre vonatkozó szakaszában, 
általános bevételként kell elkönyvelni.

Or. en

Módosítás 41
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságok és az Európai 
Parlament kialakítják az európai politikai 
pártokra és az európai politikai 
alapítványokra vonatkozó információk 
cseréjét szolgáló gyakorlati eljárásokat.

A nemzeti hatóságok és a Bizottság
kialakítják az európai politikai pártokra és 
az európai politikai alapítványokra 
vonatkozó információk cseréjét szolgáló 
gyakorlati eljárásokat.

Or. en

Módosítás 42
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A [hozzájárulás] vagy támogatás 
odaítélésére vonatkozó határozatban vagy 
megállapodásban kifejezetten rendelkezni 
kell arról, hogy az Európai Unió általános 
költségvetéséből [hozzájárulásban] 
részesült európai politikai párt vagy az 
európai unió általános költségvetéséből 
támogatásban részesült európai politikai 
alapítvány pénzügyi ellenőrzését a 
nyilvántartások ellenőrzése alapján és 
helyszíni ellenőrzés formájában az 
Európai Parlament és a Számvevőszék 
végzi.

(5) A [hozzájárulás] vagy támogatás 
odaítélésére vonatkozó határozatban vagy 
megállapodásban kifejezetten rendelkezni 
kell arról, hogy az Európai Unió általános 
költségvetéséből [hozzájárulásban] 
részesült európai politikai párt vagy az 
európai unió általános költségvetéséből 
támogatásban részesült európai politikai 
alapítvány pénzügyi ellenőrzését a 
nyilvántartások ellenőrzése alapján és 
helyszíni ellenőrzés formájában a 
Bizottság és a Számvevőszék végzi.

Or. en

Módosítás 43
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament által az európai A Bizottság által az európai politikai 
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politikai pártoknak nyújtott valamennyi 
technikai támogatás az egyenlő bánásmód 
elvén alapul. Az ilyen jellegű támogatás 
feltételei nem lehetnek kedvezőtlenebbek a 
hasonló lehetőségben részesíthető más 
külső szervezeteknek és egyesületeknek 
biztosított technikai támogatás feltételeinél; 
a támogatást számla ellenében és pénzbeli 
ellentételezés fejében nyújtják.

pártoknak nyújtott valamennyi technikai 
támogatás az egyenlő bánásmód elvén 
alapul. Az ilyen jellegű támogatás feltételei 
nem lehetnek kedvezőtlenebbek a hasonló 
lehetőségben részesíthető más külső 
szervezeteknek és egyesületeknek 
biztosított technikai támogatás feltételeinél; 
a támogatást számla ellenében és pénzbeli 
ellentételezés fejében nyújtják.

Or. en

Módosítás 44
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 24. cikknek megfelelően az Európai 
Parlament a pénzügyi év végétől számított 
három hónapon belül éves jelentésben 
részletes információkat tesz közzé az egyes 
európai politikai pártoknak nyújtott 
technikai támogatásról.

A 24. cikknek megfelelően a Bizottság a
pénzügyi év végétől számított három 
hónapon belül éves jelentésben részletes 
információkat tesz közzé az egyes európai 
politikai pártoknak nyújtott technikai 
támogatásról.

Or. en

Módosítás 45
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az Európai Parlament a 
7. cikk (2) bekezdésének megfelelően úgy 
találja, hogy valamely európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány nem 
tartotta tiszteletben az Unió alapértékeit, 
vagy a költségvetési rendelet [93. cikke (1) 
bekezdése e) pontjában] meghatározott 

(1) Amennyiben a Bizottság a 7. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően úgy találja, 
hogy valamely európai politikai párt vagy 
európai politikai alapítvány nem tartotta 
tiszteletben az Unió alapértékeit, vagy a 
költségvetési rendelet [93. cikke (1) 
bekezdése e) pontjában] meghatározott 
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uniós pénzügyi érdekeket sértő jogellenes 
tevékenység miatt jogerősen elítélték, vagy 
az európai politikai párt nem tartotta 
tiszteletben a belső pártdemokráciának a 4. 
cikk (2) bekezdése által megállapított 
minimumszabályait, a szóban forgó 
európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány törölhető a nyilvántartásból, 
mely esetben a 11. cikknek megfelelően 
elveszíti státuszát, az e rendelet értelmében 
a számára nyújtott uniós finanszírozásról 
szóló minden hatályos határozatot vissza 
kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló 
minden hatályos megállapodást fel kell 
mondani, és minden fel nem használt uniós 
finanszírozást vissza kell fizettetni vele, 
beleértve a korábbi évekből megmaradt 
ilyen összegeket is.

uniós pénzügyi érdekeket sértő jogellenes 
tevékenység miatt jogerősen elítélték, vagy 
az európai politikai párt nem tartotta 
tiszteletben a belső pártdemokráciának a 4. 
cikk (2) bekezdése által megállapított 
minimumszabályait, a szóban forgó
európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány törölhető a nyilvántartásból, 
mely esetben a 11. cikknek megfelelően 
elveszíti státuszát, az e rendelet értelmében 
a számára nyújtott uniós finanszírozásról 
szóló minden hatályos határozatot vissza 
kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló 
minden hatályos megállapodást fel kell 
mondani, és minden fel nem használt uniós 
finanszírozást vissza kell fizettetni vele, 
beleértve a korábbi évekből megmaradt 
ilyen összegeket is.

Or. en

Módosítás 46
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament az általa 
megállapított mérték szerinti pénzbírságot 
szab ki az európai politikai pártra vagy az 
európai politikai alapítványra:

(2) A Bizottság az általa megállapított 
mérték szerinti pénzbírságot szab ki az 
európai politikai pártra vagy az európai 
politikai alapítványra:

Or. en

Módosítás 47
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az elmulasztja a 6. cikk (6) 
és (7) bekezdésében meghatározott 
értesítést vagy az Európai Parlament úgy 
találja, hogy az európai politikai párt vagy 
az európai politikai alapítvány bármikor 
szándékosan hamis vagy félrevezető 
információt szolgáltatott;

b) amennyiben az elmulasztja a 6. cikk (6) 
és (7) bekezdésében meghatározott 
értesítést vagy a Bizottság úgy találja, hogy 
az európai politikai párt vagy az európai 
politikai alapítvány bármikor szándékosan 
hamis vagy félrevezető információt 
szolgáltatott;

Or. en

Módosítás 48
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben az elmulasztja a 15. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően az Európai 
Parlamentnek eljuttatni a támogatók és
adományaik listáját, vagy amennyiben az 
adományokat elmulasztja a 15. cikk (3) és 
(4) bekezdésének megfelelően bejelenteni;

d) amennyiben az elmulasztja a 15. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően a 
Bizottságnak eljuttatni a támogatók és 
adományaik listáját, vagy amennyiben az 
adományokat elmulasztja a 15. cikk (3) és 
(4) bekezdésének megfelelően bejelenteni;

Or. en

Módosítás 49
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai politikai pártra vagy európai 
politikai alapítványra a (2) bekezdés szerint 
kiszabott pénzbírság összegének 
megállapítása során az Európai Parlament
figyelembe veszi a jogsértés súlyosságát, 
időtartamát, amennyiben releváns annak 

(3) Az európai politikai pártra vagy európai 
politikai alapítványra a (2) bekezdés szerint 
kiszabott pénzbírság összegének 
megállapítása során a Bizottság figyelembe 
veszi a jogsértés súlyosságát, időtartamát, 
amennyiben releváns annak
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megismétlődését, a jogsértés óta eltelt időt, 
annak szándékosságát vagy fokát és az e 
rendelet feltételeinek és követelményeinek 
való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket. A kiszabott pénzbírságnak 
hatékonynak és visszatartó erejűnek kell 
lennie, és az nem haladhatja meg az érintett 
európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány azon éves költségvetésének 
10 %-át, amelyben a szankciót elrendelték.

megismétlődését, a jogsértés óta eltelt időt, 
annak szándékosságát vagy fokát és az e 
rendelet feltételeinek és követelményeinek 
való megfelelés érdekében tett 
intézkedéseket. A kiszabott pénzbírságnak 
hatékonynak és visszatartó erejűnek kell 
lennie, és az nem haladhatja meg az érintett 
európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány azon éves költségvetésének 
10 %-át, amelyben a szankciót elrendelték.

Or. en

Módosítás 50
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai politikai párt vagy az 
európai politikai alapítvány, amely a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogsértést követően, elmulasztja megtenni 
az Európai Parlament által a helyzet 
orvoslása érdekében kért intézkedéseket 
annak ellenére, hogy erre a 23. cikknek 
megfelelően lehetőséget biztosítottak 
számára, törölhető a nyilvántartásból, mely 
esetben a 11. cikknek megfelelően elveszíti 
státuszát, az e rendelet értelmében a 
számára nyújtott uniós finanszírozásról 
szóló minden hatályos határozatot vissza 
kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló 
minden hatályos megállapodást fel kell 
mondani, és minden fel nem használt uniós 
finanszírozást vissza kell fizettetni vele, 
beleértve a korábbi évekből megmaradt 
ilyen összegeket is.

(4) Az európai politikai párt vagy az 
európai politikai alapítvány, amely a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogsértést követően, elmulasztja megtenni 
a Bizottság által a helyzet orvoslása 
érdekében kért intézkedéseket annak 
ellenére, hogy erre a 23. cikknek 
megfelelően lehetőséget biztosítottak 
számára, törölhető a nyilvántartásból, mely 
esetben a 11. cikknek megfelelően elveszíti 
státuszát, az e rendelet értelmében a 
számára nyújtott uniós finanszírozásról 
szóló minden hatályos határozatot vissza 
kell vonni, az ilyen finanszírozásról szóló 
minden hatályos megállapodást fel kell 
mondani, és minden fel nem használt uniós 
finanszírozást vissza kell fizettetni vele, 
beleértve a korábbi évekből megmaradt 
ilyen összegeket is.

Or. en
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Módosítás 51
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 22. cikkben említett szankciókkal 
kapcsolatos jogerős határozat meghozatala 
előtt az Európai Parlament lehetőséget ad 
az európai politikai párt vagy az európai 
politikai alapítvány számára, hogy terjessze 
elő észrevételeit és – amennyiben ez 
releváns és helyénvaló – ésszerű időn belül 
foganatosítsa a helyzet orvoslása 
érdekében szükséges intézkedéseket.

(1) A 22. cikkben említett szankciókkal 
kapcsolatos jogerős határozat meghozatala 
előtt a Bizottság lehetőséget ad az európai 
politikai párt vagy az európai politikai 
alapítvány számára, hogy terjessze elő 
észrevételeit és – amennyiben ez releváns 
és helyénvaló – ésszerű időn belül 
foganatosítsa a helyzet orvoslása 
érdekében szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 52
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az Európai Parlament 
szükségesnek véli, egyéb természetes és 
jogi személyeket, köztük a 7. cikk (3) 
bekezdésében említett panaszosokat is 
meghallgathat.

(2) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Parlament szükségesnek ítéli meg, 
egyéb természetes és jogi személyeket, 
köztük a 7. cikk (3) bekezdésében említett 
panaszosokat is meghallgathatnak.

Or. en

Módosítás 53
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bejegyzett európai politikai pártok és 
európai politikai alapítványok nevét és 
alapszabályát a bejegyzési kérelem 
részeként a 6. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően benyújtott dokumentumokkal 
együtt, legkésőbb az Európai Parlament
határozatát követő négy héten belül, majd 
ezt követően az Európai Parlamenthez a 
6. cikk (6) és (7) bekezdése szerint 
eljuttatott módosításokat;

a) a bejegyzett európai politikai pártok és 
európai politikai alapítványok nevét és 
alapszabályát a bejegyzési kérelem 
részeként a 6. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően benyújtott dokumentumokkal 
együtt, legkésőbb a Bizottság határozatát 
követő négy héten belül, majd ezt követően 
a Bizottsághoz a 6. cikk (6) és (7) 
bekezdése szerint eljuttatott módosításokat;

Or. en

Módosítás 54
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elutasított bejegyzési kérelmek 
listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
benyújtott dokumentumokkal együtt, 
valamint az elutasítás okát, legkésőbb az 
Európai Parlament határozatát követő 
négy héten belül;

b) az elutasított bejegyzési kérelmek 
listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
benyújtott dokumentumokkal együtt, 
valamint az elutasítás okát, legkésőbb a 
Bizottság határozatát követő négy héten 
belül;

Or. en

Módosítás 55
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az Európai Parlament által a 22. cikk 
szerint hozott jogerős határozatok részleteit 

g) a Bizottság által a 22. cikk szerint hozott 
jogerős határozatok részleteit és 
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és indokolását, releváns esetben az 
eminens független személyek bizottsága 
által a 7. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott véleményekkel 
együtt, figyelemmel a 45/2001/EK rendelet 
rendelkezéseire is;

indokolását, releváns esetben az eminens 
független személyek bizottsága által a 7. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
elfogadott véleményekkel együtt, 
figyelemmel a 45/2001/EK rendelet 
rendelkezéseire is;

Or. en

Módosítás 56
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az Európai Parlament e rendelet 
alkalmazásáról és a finanszírozott 
tevékenységekről szóló, 27. cikkben 
említett értékelő jelentését;

j) a Bizottság e rendelet alkalmazásáról és 
a finanszírozott tevékenységekről szóló, 
27. cikkben említett értékelő jelentését;

Or. en

Módosítás 57
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően az európai politikai párt 
alapszabályához csatolt és a 6. cikk (7) 
bekezdésének megfelelően naprakésszé tett 
taglista vonatkozásában az Európai 
Parlament közzéteszi a tagok teljes 
számát, a jogi személy tagok nevét és azon 
természetes személyek nevét, akik nevük 
közzétételéhez kifejezett írásbeli 
hozzájárulásukat adták. Az európai 
politikai pártok e hozzájárulást minden 
természetes személy tagjuktól 

(2) A 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően az európai politikai párt 
alapszabályához csatolt és a 6. cikk (7) 
bekezdésének megfelelően naprakésszé tett 
taglista vonatkozásában a Bizottság
közzéteszi a tagok teljes számát, a jogi 
személy tagok nevét és azon természetes 
személyek nevét, akik nevük 
közzétételéhez kifejezett írásbeli 
hozzájárulásukat adták. Az európai 
politikai pártok e hozzájárulást minden 
természetes személy tagjuktól 
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automatikusan megkérik. automatikusan megkérik.

Or. en

Módosítás 58
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok nyilvánosan 
hozzáférhető adatvédelmi nyilatkozatban 
tájékoztatják a potenciális tagokat és 
támogatókat a 95/46/EK irányelv 10. 
cikkében előírt információkról és arról, 
hogy személyes adataik nyilvánosságra 
hozhatók és azokat könyvvizsgálat és 
ellenőrzés céljából az Európai Parlament, 
az OLAF, a Számvevőszék, az illetékes 
nemzeti hatóságok és az általuk 
felhatalmazott külső testületek vagy 
szakértők feldolgozhatják. A Európai 
Parlament a 45/2001/EK rendelet 11. 
cikkének megfelelően ugyanezeket az 
információkat a 13. cikk (1) bekezdésében 
említett [hozzájárulási] és pályázati 
felhívásokban is közzéteszi.

(3) Az európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok nyilvánosan 
hozzáférhető adatvédelmi nyilatkozatban 
tájékoztatják a potenciális tagokat és 
támogatókat a 95/46/EK irányelv 10. 
cikkében előírt információkról és arról, 
hogy személyes adataik nyilvánosságra 
hozhatók és azokat könyvvizsgálat és 
ellenőrzés céljából a Bizottság, az OLAF, a 
Számvevőszék, az illetékes nemzeti 
hatóságok és az általuk felhatalmazott 
külső testületek vagy szakértők 
feldolgozhatják. Az Európai Parlament a 
45/2001/EK rendelet 11. cikkének 
megfelelően ugyanezeket az információkat 
a 13. cikk (1) bekezdésében említett 
[hozzájárulási] és pályázati felhívásokban 
is közzéteszi.

Or. en

Módosítás 59
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok e rendelet 
alkalmazásában történő feldolgozása során 
az Európai Parlament és a 7. cikk (2) 

(1) A személyes adatok e rendelet 
alkalmazásában történő feldolgozása során 
a Bizottság és a 7. cikk (2) bekezdésében 
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bekezdésében említett bizottság betartja a 
45/2001/EK rendelet előírásait. A 
személyes adatok feldolgozása tekintetében 
a 45/2001/EK rendelet 2. cikke d) 
pontjának megfelelően az Európai 
Parlament és a bizottság adatkezelőnek 
minősülnek.

említett bizottság betartja a 45/2001/EK 
rendelet előírásait. A személyes adatok 
feldolgozása tekintetében a 45/2001/EK 
rendelet 2. cikke d) pontjának megfelelően 
a Bizottság és a bizottság adatkezelőnek 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 60
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett bizottság 
gondoskodik arról, hogy az e rendelet 
alkalmazásában általuk gyűjtött személyes 
adatokat kizárólag annak biztosítására 
használják fel, hogy az európai politikai 
pártok, az európai politikai alapítványok és 
az európai politikai pártok tagságának 
finanszírozása jogszerű, szabályszerű és 
átlátható legyen. E személyes adatokat 
legkésőbb azok megfelelő részeinek a 24. 
cikk szerinti közzétételét követően 36 
hónappal megsemmisítik.

(3) Az Európai Parlament, a Bizottság és a 
7. cikk (2) bekezdésében említett bizottság 
gondoskodik arról, hogy az e rendelet 
alkalmazásában általuk gyűjtött személyes 
adatokat kizárólag annak biztosítására 
használják fel, hogy az európai politikai 
pártok, az európai politikai alapítványok és 
az európai politikai pártok tagságának 
finanszírozása jogszerű, szabályszerű és 
átlátható legyen. E személyes adatokat 
legkésőbb azok megfelelő részeinek a 24. 
cikk szerinti közzétételét követően 36 
hónappal megsemmisítik.

Or. en

Módosítás 61
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok és a 
pénzügyi kimutatások ellenőrzésére 

(4) Az illetékes nemzeti hatóságok és a 
pénzügyi kimutatások ellenőrzésére 
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felhatalmazott független testületek és 
szakértők a megkapott személyes adatokat 
kizárólag az európai politikai pártok és 
európai politikai alapítványok 
finanszírozása feletti ellenőrzés gyakorlása 
érdekében használják fel. Ezeket az 
adatokat az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően 
megsemmisítik azt követően, hogy a 20. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
továbbították őket az Európai 
Parlamentnek.

felhatalmazott független testületek és 
szakértők a megkapott személyes adatokat 
kizárólag az európai politikai pártok és 
európai politikai alapítványok 
finanszírozása feletti ellenőrzés gyakorlása 
érdekében használják fel. Ezeket az 
adatokat az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően 
megsemmisítik azt követően, hogy a 20. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
továbbították őket a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 62
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai adatvédelmi biztos nyomon 
követi és biztosítja, hogy az Európai 
Parlament és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett bizottság tiszteletben tartják és 
védelmezik a természetes személyek 
alapvető jogait és szabadságait a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása során. Bírósági jogorvoslat 
sérelme nélkül, bármely érintett panaszt 
nyújthat be az európai adatvédelmi 
biztoshoz, ha megítélése szerint személyes 
adatainak védelmére vonatkozó jogát az 
Európai Parlament vagy a bizottság által 
végzett adatfeldolgozása következtében 
megsértették.

(7) Az európai adatvédelmi biztos nyomon 
követi és biztosítja, hogy az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság és a 7. 
cikk (2) bekezdésében említett bizottság 
tiszteletben tartják és védelmezik a 
természetes személyek alapvető jogait és 
szabadságait a személyes adatok e rendelet 
alkalmazásában történő feldolgozása során. 
Bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, 
bármely érintett panaszt nyújthat be az 
európai adatvédelmi biztoshoz, ha 
megítélése szerint személyes adatainak 
védelmére vonatkozó jogát az Európai 
Parlament, az Európai Bizottság vagy a 
bizottság által végzett adatfeldolgozása 
következtében megsértették.

Or. en

Módosítás 63
Dimitar Stoyanov
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament igazgatási 
fellebbezési eljárást biztosít az alapszabály 
bejegyzésével, a finanszírozással vagy a 
szankciókkal összefüggésben hozott
határozatok tekintetében.

(1) Az Európai Parlament az olyan 
személyek által benyújtott panasz alapján, 
akiknek jogos érdeke fűződik a meghozott 
határozat megtámadásához, 
felülvizsgálhatja az alapszabály 
bejegyzésével, a finanszírozással vagy a 
szankciókkal összefüggésben hozott
határozatait.

Or. bg

Indokolás

A rendelet igazgatási és bírósági jogorvoslati lehetőséget ír elő a bejegyzést kérelmező 
személyek vagy a már bejegyzett európai politikai pártok vagy európai politikai alapítványok 
számára az Európai Parlament alapszabály bejegyzésével, a finanszírozással vagy a 
szankciókkal összefüggésben hozott határozataira vonatkozóan. Az igazgatási fellebbezési 
eljárás keretében jogilag az Európai Parlament rendelkezik hatáskörrel határozatainak 
felülvizsgálatára, amennyiben e felülvizsgálatot olyan személyek kérték, akiknek jogos érdeke 
fűződik a panasz benyújtásához.

Módosítás 64
G)erald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament igazgatási 
fellebbezési eljárást biztosít az alapszabály 
bejegyzésével, a finanszírozással vagy a 
szankciókkal összefüggésben hozott 
határozatok tekintetében.

(1) A Bizottság igazgatási fellebbezési 
eljárást biztosít az alapszabály 
bejegyzésével, a finanszírozással vagy a 
szankciókkal összefüggésben hozott 
határozatok tekintetében.

Or. en



PE502.095v01-00 34/36 AM\922672HU.doc

HU

Módosítás 65
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatási fellebbezési eljárásnak 
nincs felfüggesztő hatálya. Amennyiben 
megítélése szerint azonban a körülmények 
úgy kívánják, az Európai Parlament 
bármely általa hozott határozat 
végrehajtását felfüggesztheti.

(2) A panasz benyújtásának nincs
felfüggesztő hatálya. Amennyiben 
megítélése szerint azonban a körülmények 
úgy kívánják, az Európai Parlament 
bármely általa hozott határozat 
végrehajtását felfüggesztheti. Amennyiben 
az Európai Parlament elutasítja a 
panaszt, azt az Európai Bírósághoz mint 
illetékes testülethez kell utalnia 
felülvizsgálatra.

Or. bg

Indokolás

The regulation provides for administrative and judicial challenges to European Parliament 
decisions linked to the registration of statutes, funding or penalties by persons submitting 
applications for registration or by European political parties or European political 
foundations already registered. Where the European Parliament refuses to review a decision 
to the advantage of persons with a legitimate interest who have lodged a complaint, it is right 
that it should refer their complaint for further consideration under the legal procedure. 
Placing this new obligation on the European Parliament will mean that complainants’ rights 
and legal interests will be better protected.

Módosítás 66
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatási fellebbezési eljárásnak 
nincs felfüggesztő hatálya. Amennyiben 
megítélése szerint azonban a körülmények 
úgy kívánják, az Európai Parlament
bármely általa hozott határozat 
végrehajtását felfüggesztheti.

(2) Az igazgatási fellebbezési eljárásnak 
nincs felfüggesztő hatálya. Amennyiben 
megítélése szerint azonban a körülmények 
úgy kívánják, a Bizottság bármely általa 
hozott határozat végrehajtását 
felfüggesztheti.
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Or. en

Módosítás 67
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet alkalmazásában hozott 
határozatok az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően az Európai 
Unió Bírósága előtt bírósági eljárás tárgyát 
képezhetik.

(3) Az e rendelet alkalmazásában hozott 
határozatok az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően az Európai 
Unió Bírósága előtt bírósági eljárás tárgyát 
képezhetik. A 26. cikk (1) bekezdésében 
említett határozatok megtámadhatók csak 
jogi fellebbezés útján is.

Or. bg

Indokolás

The regulation provides for administrative and judicial challenges to European Parliament 
decisions linked to the registration of statutes, funding or penalties by persons submitting 
applications for registration or by European political parties or European political 
foundations already registered. In order to protect the rights and legal interests of persons 
with a legitimate interest in challenging a European Parliament decision, the Regulation must 
state explicitly that administrative appeal shall not be a barrier to the direct lodging of an 
application with the Court of Justice.

Módosítás 68
Gerald Häfner

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament határozatban
állapítja meg e rendelet végrehajtási 
szabályait és eljárásait, beleértve a 
nyilvántartás létrehozására vonatkozó 
szabályokat és eljárásokat is.

A Bizottság végrehajtási rendeletben
állapítja meg e rendelet végrehajtási 
szabályait és eljárásait, beleértve a 
nyilvántartás létrehozására vonatkozó 
szabályokat és eljárásokat is.

Or. en
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