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Pakeitimas 6
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Europos politinėms partijoms ir 
fondams turėtų būti suteikta teisė 
įdarbinti savo personalą pagal Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 2 straipsnio c punktą tomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir Europos 
Parlamento frakcijoms;

Or. en

Pakeitimas 7
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai, norintys 
būti tokiais pripažinti Europos lygmeniu 
įgydami Europos teisinį statusą ir gauti 
viešąjį finansavimą iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto, turėtų laikytis tam tikrų 
principų ir tenkinti tam tikras sąlygas. Visų 
pirma Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai turi gerbti 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje išdėstytas vertybes, kuriomis 
pagrįsta Europos Sąjunga;

(10) Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai, norintys 
būti tokiais pripažinti Europos lygmeniu 
įgydami Europos teisinį statusą ir gauti 
viešąjį finansavimą iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto, turėtų laikytis tam tikrų 
principų ir tenkinti tam tikras sąlygas. Visų 
pirma Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai turi gerbti 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje išdėstytas vertybes, kuriomis 
pagrįsta Europos Sąjunga. Kad į politinę 
kovą galėtų įsitraukti nauji dariniai ir taip 
būtų prisidėta prie aktyvaus demokratinio 
gyvenimo Europos Sąjungoje, taip pat 
siekiant užtikrinti, kad maksimalus partijų 
aljansų skaičius būtų reguliuojamas 
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pagal skaidrumo ir priežiūros taisykles, 
Europos politinių partijų registracijos 
slenkstis turėtų būti lengvai įveikiamas 
formaliai gerai organizuotiems 
tarptautiniams politiniams aljansams iš 
anksto nekeliant sėkmės rinkimuose 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 8
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) turėtų būti nustatyti Europos politinių 
partijų valdymo ir vidaus organizavimo 
principai bei minimalūs reikalavimai, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad būtų 
įsipareigota vykdyti griežtus demokratijos 
partijos viduje reikalavimus ir jų laikomasi. 
Į Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo statutą taip pat turėtų būti 
įtrauktos pagrindinės administracinės ir 
teisinės nuostatos;

(11) turėtų būti nustatyti Europos politinių 
partijų valdymo ir vidaus organizavimo 
principai bei minimalūs reikalavimai, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad būtų 
įsipareigota vykdyti griežtus demokratijos 
partijos viduje reikalavimus ir jų laikomasi, 
ypač kai tai susiję su jų kandidatų 
atrankos ir rinkiminių sąrašų Europos 
Parlamento rinkimams sudarymo 
procedūromis, kurias vykdo jas 
sudarančios partijos narės. Į Europos 
politinės partijos arba Europos politinio 
fondo statutą taip pat turėtų būti įtrauktos 
pagrindinės administracinės ir teisinės 
nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 9
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) teisė gauti finansavimą iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų būti 
suteikta tik Europos politinėms partijoms ir 
su jomis susijusiems Europos politiniams 
fondams, kurie buvo tokiais pripažinti ir 
įgijo Europos teisinį statusą. Nepaprastai 
svarbu ne tik užtikrinti, kad sąlygos tapti 
Europos politine partija nebūtų pernelyg 
sudėtingos ir kad jas lengvai galėtų tenkinti 
organizuoti bei rimti tarpvalstybiniai 
politinių partijų arba fizinių asmenų 
aljansai, arba politinių partijų ir fizinių 
asmenų aljansai, bet ir nustatyti 
proporcingus ribotų išteklių skyrimo iš ES 
biudžeto kriterijus, kurie objektyviai rodytų 
tikrąjį Europos politinės partijos europinį 
užmojį ir realią rinkėjų paramą. Tokį 
kriterijų geriausia grįsti rinkimų į Europos 
Parlamentą, kuriuose pagal šį reglamentą 
Europos politinės partijos privalo 
dalyvauti, rezultatais, iš kurių galima 
tiksliai spręsti apie Europos politinės 
partijos pripažinimą rinkėjų tarpe. 
Kriterijus turėtų atspindėti Europos 
Sąjungos sutarties 10 straipsnio 2 dalimi 
Europos Parlamentui pavestą užduotį 
tiesiogiai atstovauti Sąjungos piliečiams ir 
Europos politinių partijų tikslą visapusiškai 
dalyvauti demokratiniame Sąjungos 
gyvenime bei tapti aktyviomis Europos 
atstovaujamosios demokratijos dalyvėmis, 
siekiant veiksmingai išreikšti Sąjungos 
piliečių nuomones, pažiūras ir politinę 
valią. Todėl teisė gauti finansavimą iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų 
būti suteikta tik Europos politinėms 
partijoms, kurioms Europos Parlamente 
atstovauja bent vienas iš jų narių, ir 
Europos politiniams fondams, teikiantiems 
prašymą per Europos politinę partiją, kuriai 
Europos Parlamente atstovauja bent vienas 
iš jos narių;

(12) teisė gauti finansavimą iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų būti 
suteikta tik Europos politinėms partijoms ir 
su jomis susijusiems Europos politiniams 
fondams, kurie buvo tokiais pripažinti ir 
įgijo Europos teisinį statusą. Nepaprastai 
svarbu ne tik užtikrinti, kad sąlygos tapti 
Europos politine partija nebūtų pernelyg 
sudėtingos ir kad jas lengvai galėtų tenkinti 
organizuoti bei rimti tarpvalstybiniai 
politinių partijų arba fizinių asmenų 
aljansai, arba politinių partijų ir fizinių 
asmenų aljansai, bet ir nustatyti 
proporcingus ribotų išteklių skyrimo iš ES 
biudžeto kriterijus, kurie objektyviai rodytų 
tikrąjį Europos politinės partijos europinį 
užmojį ir realią rinkėjų paramą. Tokį 
kriterijų geriausia grįsti rinkimų į Europos 
Parlamentą, kuriuose pagal šį reglamentą 
Europos politinės partijos privalo 
dalyvauti, rezultatais, iš kurių galima 
tiksliai spręsti apie Europos politinės 
partijos pripažinimą rinkėjų tarpe. 
Kriterijus turėtų atspindėti Europos 
Sąjungos sutarties 10 straipsnio 2 dalimi 
Europos Parlamentui pavestą užduotį 
tiesiogiai atstovauti Sąjungos piliečiams ir 
Europos politinių partijų tikslą visapusiškai 
dalyvauti demokratiniame Sąjungos 
gyvenime bei tapti aktyviomis Europos 
atstovaujamosios demokratijos dalyvėmis, 
siekiant veiksmingai išreikšti Sąjungos 
piliečių nuomones, pažiūras ir politinę 
valią. Todėl teisė gauti finansavimą iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų 
būti suteikta tik Europos politinėms 
partijoms, kurioms Europos Parlamente 
atstovauja bent vienas iš jų narių arba 
kurios per pastaruosius Europos 
Parlamento rinkimus didelėje dalyje 
valstybių narių yra pelniusios minimalų 
rinkiminį palaikymą, ir Europos 
politiniams fondams, teikiantiems prašymą 
per Europos politinę partiją, kuriai Europos 
Parlamente atstovauja bent vienas iš jos 
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narių;

Or. en

Pakeitimas 10
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
sustiprinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų priežiūrą ir 
demokratinę atskaitomybę, turėtų būti 
skelbiama visuomenei itin svarbia laikoma 
informacija, visų pirma informacija apie jų 
statutą, narystę juose, finansines ataskaitas, 
rėmėjus, dovanas, [įnašus] ir dotacijas iš 
Sąjungos biudžeto, taip pat informacija 
apie Europos Parlamento priimtus 
sprendimus dėl registracijos, finansavimo 
ir sankcijų. Reglamentavimo sistemos 
sukūrimas siekiant užtikrinti, kad ši 
informacija būtų vieša, yra veiksmingiausia 
priemonė sudaryti politinėms jėgoms 
vienodas sąžiningos konkurencijos sąlygas 
ir remti atvirus, skaidrius, demokratinius 
teisėkūros bei rinkimų procesus, taip 
didinant piliečių ir balsuotojų pasitikėjimą 
Europos atstovaujamąja demokratija ir 
apskritai užkertant kelią korupcijai bei 
piktnaudžiavimui valdžia. Laikantis 
proporcingumo principo, prievolė skelbti 
fizinių asmenų tapatybę neturėtų būti 
taikoma tiems Europos politinės partijos 
nariams, kurie nedavė aiškaus sutikimo dėl 
skelbimo, arba toms dovanoms, kurios yra 
lygios arba mažesnės nei 1 000 eurų per 
metus iš vieno rėmėjo. Laikantis 
proporcingumo principo, informacija apie 
dovanas turėtų būti skelbiama kasmet, 
išskyrus rinkimų į Europos Parlamentą 
kampanijų laikotarpį arba 12 000 eurų 
viršijančias dovanas, apie kurias turėtų būti 

(19) siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
sustiprinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų priežiūrą ir 
demokratinę atskaitomybę, turėtų būti 
skelbiama visuomenei itin svarbia laikoma 
informacija, visų pirma informacija apie jų 
statutą, narystę juose, finansines ataskaitas, 
rėmėjus, dovanas, [įnašus] ir dotacijas iš 
Sąjungos biudžeto, taip pat informacija 
apie Komisijos priimtus sprendimus dėl 
registracijos, finansavimo ir sankcijų. 
Reglamentavimo sistemos sukūrimas 
siekiant užtikrinti, kad ši informacija būtų 
vieša, yra veiksmingiausia priemonė 
sudaryti politinėms jėgoms vienodas 
sąžiningos konkurencijos sąlygas ir remti 
atvirus, skaidrius, demokratinius teisėkūros 
bei rinkimų procesus, taip didinant piliečių 
ir balsuotojų pasitikėjimą Europos 
atstovaujamąja demokratija ir apskritai 
užkertant kelią korupcijai bei 
piktnaudžiavimui valdžia. Laikantis 
proporcingumo principo, prievolė skelbti 
fizinių asmenų tapatybę neturėtų būti 
taikoma tiems Europos politinės partijos 
nariams, kurie nedavė aiškaus sutikimo dėl 
skelbimo, arba toms dovanoms, kurios yra 
lygios arba mažesnės nei 1 000 eurų per 
metus iš vieno rėmėjo. Laikantis 
proporcingumo principo, informacija apie 
dovanas turėtų būti skelbiama kasmet, 
išskyrus rinkimų į Europos Parlamentą 
kampanijų laikotarpį arba 12 000 eurų 
viršijančias dovanas, apie kurias turėtų būti 
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skelbiama nedelsiant; skelbiama nedelsiant;

Or. en

Pakeitimas 11
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) teisinio tikrumo dėlei reikia 
patikslinti, kad duomenų valdytojai, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 45/2001 
arba Direktyvoje 95/46/EB, yra Europos 
Parlamentas, Europos politinės partijos ir 
Europos politiniai fondai, nacionalinės 
institucijos, atsakingos už Europos 
politinių partijų ir Europos politinių fondų 
finansavimo aspektų kontrolę, ir kitos 
šiame reglamente minėtos arba numatytos 
atitinkamos trečiosios šalys. Taip pat reikia 
nurodyti ilgiausią laikotarpį, kurį jie gali 
laikyti asmens duomenis, surinktus siekiant 
užtikrinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų finansavimo ir 
narystės Europos politinėse partijose 
teisėtumą, tvarkingumą bei skaidrumą. 
Kaip duomenų valdytojai, Europos 
Parlamentas, Europos politinės partijos ir 
Europos politiniai fondai, atsakingos 
nacionalinės institucijos ir atitinkamos 
trečiosios šalys turi imtis visų reikiamų 
priemonių, kad būtų vykdomos 
Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 ir Direktyva 
95/46/EB nustatytos prievolės, ypač tos, 
kurios susijusios su tvarkymo teisėtumu, 
tvarkymo veiklos saugumu, informacijos 
teikimu ir duomenų subjektų teisėmis 
susipažinti su savo asmens duomenimis ir 
juos taisyti bei ištrinti;

(23) teisinio tikrumo dėlei reikia 
patikslinti, kad duomenų valdytojai, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 45/2001 
arba Direktyvoje 95/46/EB, yra Komisija, 
Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai, nacionalinės institucijos, 
atsakingos už Europos politinių partijų ir 
Europos politinių fondų finansavimo 
aspektų kontrolę, ir kitos šiame reglamente 
minėtos arba numatytos atitinkamos 
trečiosios šalys. Taip pat reikia nurodyti 
ilgiausią laikotarpį, kurį jie gali laikyti 
asmens duomenis, surinktus siekiant 
užtikrinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų finansavimo ir 
narystės Europos politinėse partijose 
teisėtumą, tvarkingumą bei skaidrumą. 
Kaip duomenų valdytojai, Europos 
Parlamentas, Europos politinės partijos ir 
Europos politiniai fondai, atsakingos 
nacionalinės institucijos ir atitinkamos 
trečiosios šalys turi imtis visų reikiamų 
priemonių, kad būtų vykdomos 
Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 ir Direktyva 
95/46/EB nustatytos prievolės, ypač tos, 
kurios susijusios su tvarkymo teisėtumu, 
tvarkymo veiklos saugumu, informacijos 
teikimu ir duomenų subjektų teisėmis 
susipažinti su savo asmens duomenimis ir 
juos taisyti bei ištrinti;

Or. en
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Pakeitimas 12
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) turėtų būti nustatytos kiekvienais 
metais iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto skiriamų asignavimų paskirstymo 
taisyklės ir procedūros, atsižvelgiant į jų 
gavėjų skaičių ir į kiekvienos asignavimus 
gavusios Europos politinės partijos bei, 
kalbant plačiau, su ja susijusio atitinkamo 
Europos politinio fondo narių, išrinktų į 
Europos Parlamentą, dalį. Šiose taisyklėse 
turėtų būti numatytos Europos Parlamento
ir Audito Rūmų vykdomos Europos 
politinių partijų ir su jomis susijusių 
Europos politinių fondų skaidrumo, 
apskaitos, audito bei finansų griežtos 
kontrolės ir audito nuostatos, taip pat 
proporcingos sankcijos, įskaitant atvejus, 
kai Europos politinė partija arba Europos 
politinis fondas pažeidžia vertybes, 
kuriomis pagrįsta Sąjunga;

(25) turėtų būti nustatytos kiekvienais 
metais iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto skiriamų asignavimų paskirstymo 
taisyklės ir procedūros, atsižvelgiant į jų 
gavėjų skaičių ir į kiekvienos asignavimus 
gavusios Europos politinės partijos bei, 
kalbant plačiau, su ja susijusio atitinkamo 
Europos politinio fondo narių, išrinktų į 
Europos Parlamentą, dalį. Šiose taisyklėse 
turėtų būti numatytos Komisijos ir Audito 
Rūmų vykdomos Europos politinių partijų 
ir su jomis susijusių Europos politinių 
fondų skaidrumo, apskaitos, audito bei 
finansų griežtos kontrolės ir audito 
nuostatos, taip pat proporcingos sankcijos, 
įskaitant atvejus, kai Europos politinė 
partija arba Europos politinis fondas 
pažeidžia vertybes, kuriomis pagrįsta 
Sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 13
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Europos Parlamentas turėtų 
reguliariai tikrinti, ar Europos politinės 
partijos arba Europos politiniai fondai 
tebesilaiko registravimo bei finansavimo 
reikalavimų. Tikrinimas turėtų būti 
atliekamas kasmet arba pagrįstu fizinio ar 
juridinio asmens prašymu. Sprendimai, ar 
gerbiamos vertybės, kuriomis pagrįsta 

(26) Komisija turėtų reguliariai tikrinti, ar 
Europos politinės partijos arba Europos 
politiniai fondai tebesilaiko registravimo 
bei finansavimo reikalavimų. Tikrinimas 
turėtų būti atliekamas kasmet arba pagrįstu 
fizinio ar juridinio asmens prašymu ir 
Europos Parlamento prašymu. 
Sprendimai, ar gerbiamos vertybės, 
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Sąjunga, turėtų būti priimami laikantis 
specialiai tam nustatytos procedūros ir 
konsultuojantis su nepriklausomų žymių 
asmenų komitetu;

kuriomis pagrįsta Sąjunga, turėtų būti 
priimami laikantis specialiai tam nustatytos 
procedūros ir konsultuojantis su 
nepriklausomų žymių asmenų komitetu.
Remiantis SESV 263 straipsniu, 
sprendimai atšaukti Europos politinės 
partijos ar Europos politinio fondo statusą 
gali būti skundžiami Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui;

Or. en

Pakeitimas 14
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Europos politinėms partijoms skirtą 
techninę pagalbą Europos Parlamentas
turėtų teikti vadovaudamasis vienodo 
požiūrio principu, atsižvelgdamas į 
pateiktas sąskaitas faktūras bei mokėjimus 
ir nagrinėti reguliariose viešosiose 
ataskaitose;

(27) Europos politinėms partijoms skirtą 
techninę pagalbą Komisija turėtų teikti 
vadovaudamasis vienodo požiūrio 
principu, atsižvelgdamas į pateiktas 
sąskaitas faktūras bei mokėjimus ir 
nagrinėti reguliariose viešosiose 
ataskaitose;

Or. en

Pakeitimas 15
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba jam turi būti 
atstovaujama nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse 

b) jį turi sudaryti organizacijos narės, 
bent ketvirtadalyje valstybių narių 
teisiškai pripažintos nacionalinėmis 
ir (arba) regioninėmis partijomis,
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asamblėjose, arba

Or. en

Pakeitimas 16
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba jam turi būti 
atstovaujama nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse asamblėjose, 
arba

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba jo partijos narės 
turi jam atstovauti nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse asamblėjose, 
arba

Or. fi

Pakeitimas 17
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jis turi būti surinkęs bent po tris 
procentus balsų kiekvienoje iš tų valstybių 
narių per paskutinius rinkimus į Europos 
Parlamentą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 18
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jis turi būti surinkęs bent po tris 
procentus balsų kiekvienoje iš tų valstybių 
narių per paskutinius rinkimus į Europos 
Parlamentą;

Išbraukta.

Or. fi

Pakeitimas 19
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) demokratinius visų kitų valdymo organų 
rinkimus ir demokratinius sprendimų 
priėmimo juose procesus, nurodant 
kiekvieno iš jų įgaliojimus, atsakomybės 
sritis ir sudėtį, jų narių skyrimo bei 
atleidimo tvarką ir aiškius bei skaidrius 
kriterijus, kuriais remiantis atrenkami 
kandidatai ir renkami nariai, kurių 
mandatas ribotas, tačiau gali būti 
pratęsiamas;

d) demokratinius visų kitų valdymo organų 
rinkimus ir demokratinius sprendimų 
priėmimo juose procesus, nurodant 
kiekvieno iš jų įgaliojimus, atsakomybės 
sritis ir sudėtį, jų narių skyrimo bei 
atleidimo tvarką ir demokratine procedūra 
pagrįstus aiškius bei skaidrius kriterijus, 
kuriais remiantis atrenkami kandidatai ir 
renkami nariai, kurių mandatas ribotas, 
tačiau gali būti pratęsiamas;

Or. en

Pakeitimas 20
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) įpareigojimą jų partijoms narėms 
atrinkti kandidatus rinkimams į Europos 
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Parlamentą atviro demokratinio proceso 
metu, kad visi partijos nariai galėtų 
aktyviai ir pasyviai dalyvauti atrankos 
procese ir priimant sprendimus dėl 
kandidatų tvarkos rinkimų sąrašuose,

Or. en

Pakeitimas 21
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos politinei partijai ir Europos 
politiniam fondui užregistruoti Europos 
Parlamentas sudaro registrą (toliau –
registras).

1. Europos politinei partijai ir Europos 
politiniam fondui užregistruoti Europos 
Komisija sudaro registrą (toliau –
registras).

Or. en

Pakeitimas 22
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdami užregistruoti statutą, politinis 
aljansas, apibrėžtas 2 straipsnio 2 punkte, 
arba politinis fondas, susijęs su Europos 
politine partija, Europos Parlamentui
teikia prašymą.

2. Siekdami užregistruoti statutą, politinis 
aljansas, apibrėžtas 2 straipsnio 2 punkte, 
arba politinis fondas, susijęs su Europos 
politine partija, Komisijai teikia prašymą.

Or. en

Pakeitimas 23
Gerald Häfner
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Per tris mėnesius nuo prašymo 
užregistruoti gavimo Europos 
Parlamentas priima sprendimą, kurį kartu 
su partijos ar fondo statutu, arba, kai 
prašymas netenkinamas, su atmetimo 
priežastimis paskelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

5. Per tris mėnesius nuo prašymo 
užregistruoti gavimo Komisija priima 
sprendimą, kurį kartu su partijos ar fondo 
statutu, arba, kai prašymas netenkinamas, 
su atmetimo priežastimis paskelbia 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 24
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Dokumentų ar statuto, pagal 3 dalį 
pateiktų teikiant prašymą užregistruoti, 
pakeitimai Europos Parlamentui
pranešami per keturias savaites.

6. Dokumentų ar statuto, pagal 3 dalį 
pateiktų teikiant prašymą užregistruoti, 
pakeitimai Komisijai pranešami per 
keturias savaites.

Or. en

Pakeitimas 25
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Atnaujintas Europos politinės partijos 
narių sąrašas, pridėtas prie partijos statuto 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, Europos 
Parlamentui siunčiamas kartą per metus, 
tačiau praėjus ne daugiau kaip keturioms 
savaitėms nuo pakeitimų, po kurių Europos 

7. Atnaujintas Europos politinės partijos 
narių sąrašas, pridėtas prie partijos statuto 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, Komisijai
siunčiamas kartą per metus, tačiau praėjus 
ne daugiau kaip keturioms savaitėms nuo 
pakeitimų, po kurių Europos politinė 
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politinė partija gali nebetenkinti 
3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyto 
reikalavimo.

partija gali nebetenkinti 3 straipsnio 
1 dalies b punkte nustatyto reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 26
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija kasmet atsiskaito Europos 
Parlamentui už visą aktualią informaciją, 
kurią ji yra gavusi pagal šio straipsnio 3–
7 dalių nuostatas. Ji nedelsdama 
informuoja Europos Parlamentą apie bet 
kokius pokyčius, dėl kurių gali būti labai 
paveiktas 3–5 straipsniuose nurodytų 
registracijos sąlygų vykdymas.

Or. en

Pakeitimas 27
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas kasmet tikrina, ar 
Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai tebesilaiko 3, 4 ir 
5 straipsniuose nustatytų sąlygų ir 
reikalavimų.

1. Komisija kasmet tikrina, ar Europos 
politinės partijos ir Europos politiniai 
fondai tebesilaiko 3, 4 ir 5 straipsniuose 
nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 28
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienu vieno ketvirtadalio narių, 
atstovaujančių bent trims politinėms 
grupėms, prašymu Europos Parlamentas 
narių balsų dauguma priima sprendimą, 
ar Europos politinė partija tebetenkina 
3 straipsnio 1 dalies c punkte jai nustatytą 
sąlygą, o Europos politinis fondas –
3 straipsnio 2 dalies c punkte jam nustatytą 
sąlygą.

2. Komisija gali priimti sprendimą, ar 
Europos politinė partija tebetenkina 
3 straipsnio 1 dalies c punkte jai nustatytą 
sąlygą, o Europos politinis fondas –
3 straipsnio 2 dalies c punkte jam nustatytą 
sąlygą.

Or. fi

Pakeitimas 29
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienu vieno ketvirtadalio narių, 
atstovaujančių bent trims politinėms 
grupėms, prašymu Europos Parlamentas 
narių balsų dauguma priima sprendimą, ar 
Europos politinė partija tebetenkina 
3 straipsnio 1 dalies c punkte jai nustatytą 
sąlygą, o Europos politinis fondas –
3 straipsnio 2 dalies c punkte jam nustatytą 
sąlygą.

2. Kiekvienu vieno ketvirtadalio narių, 
atstovaujančių bent trims frakcijoms, 
prašymu Europos Parlamentas narių balsų 
dauguma priima sprendimą, ar, jo 
manymu, Europos politinė partija 
tebetenkina 3 straipsnio 1 dalies c punkte 
jai nustatytą sąlygą, o Europos politinis 
fondas – 3 straipsnio 2 dalies c punkte jam 
nustatytą sąlygą.

Or. en

Pakeitimas 30
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš priimdamas spendimą, Europos 
Parlamentas išklauso atitinkamos Europos 
politinės partijos arba Europos politinio 
fondo atstovus ir prašo nepriklausomų 
žymių asmenų komiteto pateikti šiuo 
klausimu nuomonę per priimtiną laikotarpį.

Prieš priimdamas spendimą, Komisija
išklauso atitinkamos Europos politinės 
partijos arba Europos politinio fondo 
atstovus ir prašo nepriklausomų žymių 
asmenų komiteto pateikti šiuo klausimu 
nuomonę per priimtiną laikotarpį.

Or. fi

Pakeitimas 31
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Europos Parlamentui
pagrįstą prašymą patikrinti, ar 
tebetenkinami vienas arba daugiau 1 dalyje 
minėtų sąlygų ir reikalavimų. Europos 
politinės partijos, įskaitant jos narius, 
padarytas vertybių, kuriomis pagrįsta 
Sąjunga, pažeidimas gali būti nustatytas tik 
remiantis 2 dalimi.

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Komisijai pagrįstą 
prašymą patikrinti, ar tebetenkinami vienas 
arba daugiau 1 dalyje minėtų sąlygų ir 
reikalavimų. Europos politinės partijos, 
įskaitant jos narius, padarytas vertybių, 
kuriomis pagrįsta Sąjunga, pažeidimas gali 
būti nustatytas tik remiantis 2 dalimi.

Or. fi

Pakeitimas 32
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Europos Parlamentui
pagrįstą prašymą patikrinti, ar 
tebetenkinami vienas arba daugiau 1 dalyje 

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Komisijai pagrįstą 
prašymą patikrinti, ar tebetenkinami vienas 
arba daugiau 1 dalyje minėtų sąlygų ir 
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minėtų sąlygų ir reikalavimų. Europos 
politinės partijos, įskaitant jos narius, 
padarytas vertybių, kuriomis pagrįsta 
Sąjunga, pažeidimas gali būti nustatytas tik 
remiantis 2 dalimi.

reikalavimų. Europos politinės partijos, 
įskaitant jos narius, padarytas vertybių, 
kuriomis pagrįsta Sąjunga, pažeidimas gali 
būti nustatytas tik remiantis 2 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 33
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai nusprendus, kad 
3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytos 
Europos politinės partijos registravimo 
sąlygos ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte 
nustatytos Europos politinio fondo 
registravimo sąlygos tenkinamos, arba 
Europos Parlamentui paprašius pagal šio 
straipsnio 2 dalį, ji priima sprendimą, ar 
patvirtinti registracijos statusą.

Or. en

Pakeitimas 34
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Europos Parlamentas nustato, kad 
kurie nors iš 1 dalyje minėtų sąlygų ar 
reikalavimų nebetenkinami, jis taiko 
11 straipsnio ir (arba) 22 straipsnio 
nuostatas, deramai atsižvelgdamas į 
23 straipsnio nuostatas.

4. Jei Komisija nustato, kad kurie nors iš 
1 dalyje minėtų sąlygų ar reikalavimų 
nebetenkinami, jis taiko 11 straipsnio 
ir (arba) 22 straipsnio nuostatas, deramai 
atsižvelgdamas į 23 straipsnio nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 35
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas priima sprendimą 
dėl Europos teisinio statuso galiojimo 
pabaigos ir išbraukimo iš registro.

2. Komisija priima sprendimą dėl Europos 
teisinio statuso galiojimo pabaigos ir 
išbraukimo iš registro.

Or. en

Pakeitimas 36
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos politinė partija, kuri yra 
užregistruota laikantis šiame reglamente 
nustatytų sąlygų ir procedūrų, kuriai 
Europos Parlamente atstovauja bent vienas 
iš jos narių ir kuri nėra patekusi į vieną iš 
Finansinio reglamento [93] straipsnyje 
minėtų draudimo situacijų, gali prašyti 
finansavimo iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto kvietime [mokėti įnašus] Europos 
Parlamento paskelbtomis sąlygomis.

1. Europos politinė partija, kuri yra 
užregistruota laikantis šiame reglamente 
nustatytų sąlygų ir procedūrų, kuriai 
Europos Parlamente atstovauja bent vienas 
iš jos narių arba kuri per pastaruosius 
Europos Parlamento rinkimus yra gavusi 
bent 1 proc. balsų mažiausiai 
ketvirtadalyje valstybių narių ir kuri nėra 
patekusi į vieną iš Finansinio reglamento 
[93] straipsnyje minėtų draudimo situacijų, 
gali prašyti finansavimo iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto kvietime 
[mokėti įnašus] Europos Parlamento 
paskelbtomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 37
Gerald Häfner
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai, pagal 19 straipsnį 
teikdami Europos Parlamentui metines 
finansines ataskaitas, taip pat perduoda 
visų rėmėjų ir jų dovanų sąrašą, kuriame 
nurodo kiekvienos dovanos pobūdį ir vertę. 
Ši dalis taip pat taikoma 7 ir 8 dalyse 
minimiems narių įnašams.

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai, pagal 19 straipsnį 
teikdami Komisijai metines finansines 
ataskaitas, taip pat perduoda visų rėmėjų ir 
jų dovanų sąrašą, kuriame nurodo 
kiekvienos dovanos pobūdį ir vertę. Ši 
dalis taip pat taikoma 7 ir 8 dalyse 
minimiems narių įnašams.

Or. en

Pakeitimas 38
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dovanas, gautas per šešis mėnesius iki 
rinkimų į Europos Parlamentą, Europos 
politinės partijos ir Europos politiniai 
fondai kas savaitę praneša raštu Europos 
Parlamentui pagal 2 dalies nuostatas.

3. Dovanas, gautas per šešis mėnesius iki 
rinkimų į Europos Parlamentą, Europos 
politinės partijos ir Europos politiniai 
fondai kas savaitę praneša raštu Komisijai
pagal 2 dalies nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 39
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priimtas didesnės nei 12 000 eurų vertės 
vienkartines dovanas Europos politinės 
partijos ir Europos politiniai fondai 
nedelsdami praneša raštu Europos 

4. Priimtas didesnės nei 12 000 eurų vertės 
vienkartines dovanas Europos politinės 
partijos ir Europos politiniai fondai 
nedelsdami praneša raštu Komisijai pagal 
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Parlamentui pagal 2 dalies nuostatas. 2 dalies nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 40
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kai jos neįmanoma grąžinti, praneša 
Europos Parlamentui. Įgaliojimus 
suteikiantis pareigūnas išduoda ir įgalioja 
įgyvendinti vykdomąjį raštą sumoms 
išieškoti pagal Finansinio reglamento [71] 
ir [72] straipsnių nuostatas. Lėšos į 
Europos Parlamentui skirtą biudžeto 
skirsnį įtraukiamos kaip bendrosios 
įplaukos.

– kai jos neįmanoma grąžinti, praneša 
Komisijai. Įgaliojimus suteikiantis 
pareigūnas išduoda ir įgalioja įgyvendinti 
vykdomąjį raštą sumoms išieškoti pagal 
Finansinio reglamento [71] ir 
[72] straipsnių nuostatas. Lėšos į Europos 
Parlamentui skirtą biudžeto skirsnį 
įtraukiamos kaip bendrosios įplaukos.

Or. en

Pakeitimas 41
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės institucijos ir Europos 
Parlamentas susitaria dėl praktinės 
keitimosi informacija apie Europos 
politines partijas ir Europos politinius 
fondus tvarkos.

Nacionalinės institucijos ir Komisija 
susitaria dėl praktinės keitimosi 
informacija apie Europos politines partijas 
ir Europos politinius fondus tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 42
Gerald Häfner
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. [Įnašo] ir dotacijos skyrimo sprendime 
arba susitarime aiškiai numatoma, kad 
Europos Parlamentas ir Audito Rūmai 
atlieka Europos politinės partijos, gavusios 
[įnašą], arba Europos politinio fondo, 
gavusio dotaciją iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto, dokumentų auditą ir 
auditą vietoje.

5. [Įnašo] ir dotacijos skyrimo sprendime 
arba susitarime aiškiai numatoma, 
Komisija ir Audito Rūmai atlieka Europos 
politinės partijos, gavusios [įnašą], arba 
Europos politinio fondo, gavusio dotaciją 
iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, 
dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Or. en

Pakeitimas 43
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa Europos politinėms partijoms 
Europos Parlamento teikiama techninė 
pagalba grindžiama vienodo požiūrio 
principu. Ji teikiama tokiomis pat 
palankiomis sąlygomis, kokiomis pagalba 
teikiama kitoms išorės organizacijoms ir 
asociacijoms, kurioms gali būti teikiama 
panaši pagalba. Pagalba teikiama gavus 
sąskaitas faktūras ir mokėjimus.

Visa Europos politinėms partijoms 
Komisijos teikiama techninė pagalba 
grindžiama vienodo požiūrio principu. Ji 
teikiama tokiomis pat palankiomis 
sąlygomis, kokiomis pagalba teikiama 
kitoms išorės organizacijoms ir 
asociacijoms, kurioms gali būti teikiama 
panaši pagalba. Pagalba teikiama gavus 
sąskaitas faktūras ir mokėjimus.

Or. en

Pakeitimas 44
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 24 straipsnį per tris mėnesius nuo 
finansinių metų pabaigos Europos 
Parlamentas metinėje ataskaitoje paskelbia 
išsamią informaciją apie kiekvienai 
Europos politinei partijai suteiktą techninę 
pagalbą.

Pagal 24 straipsnį per tris mėnesius nuo 
finansinių metų pabaigos Komisija 
metinėje ataskaitoje paskelbia išsamią 
informaciją apie kiekvienai Europos 
politinei partijai suteiktą techninę pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 45
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagal 7 straipsnio 2 dalį Europos 
Parlamentas nustato, kad Europos politinė 
partija arba Europos politinis fondas 
negerbė vertybių, kuriomis pagrįsta 
Sąjunga, jų atžvilgiu priimtas res judicata
galią turintis teismo sprendimas dėl 
Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančios neteisėtos veiklos, apibrėžtos 
Finansinio reglamento [93 straipsnio 
1 dalies e punkte], kad Europos politinė 
partija nesilaikė 4 straipsnio 2 dalyje 
nustatytų minimalių demokratijos partijos 
viduje taisyklių, Europos politinė partija 
arba Europos politinis fondas gali būti 
išbraukti iš registro, netekti savo statuso 
pagal 11 straipsnį, ir galiojantis sprendimas 
dėl jų finansavimo iš Sąjungos biudžeto 
pagal šį reglamentą gali būti panaikintas, 
arba galiojantis susitarimas dėl tokio 
finansavimo – nutrauktas, o Sąjungos 
lėšos, įskaitant ankstesniais metais 
nepanaudotas Sąjungos lėšas, –
susigrąžintos.

1. Jei pagal 7 straipsnio 2 dalį Komisija
nustato, kad Europos politinė partija arba 
Europos politinis fondas negerbė vertybių, 
kuriomis pagrįsta Sąjunga, jų atžvilgiu 
priimtas res judicata galią turintis teismo 
sprendimas dėl Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančios neteisėtos veiklos, 
apibrėžtos Finansinio reglamento 
[93 straipsnio 1 dalies e punkte], kad 
Europos politinė partija nesilaikė 
4 straipsnio 2 dalyje nustatytų minimalių 
demokratijos partijos viduje taisyklių, 
Europos politinė partija arba Europos 
politinis fondas gali būti išbraukti iš 
registro, netekti savo statuso pagal 
11 straipsnį, ir galiojantis sprendimas dėl jų 
finansavimo iš Sąjungos biudžeto pagal šį 
reglamentą gali būti panaikintas, arba 
galiojantis susitarimas dėl tokio 
finansavimo – nutrauktas, o Sąjungos 
lėšos, įskaitant ankstesniais metais 
nepanaudotas Sąjungos lėšas, –
susigrąžintos.

Or. en
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Pakeitimas 46
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
skiria baudą, kurios dydį nustato pats, jei:

2. Komisija Europos politinei partijai arba 
Europos politiniam fondui skiria baudą, 
kurios dydį nustato pats, jei:

Or. en

Pakeitimas 47
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nepateikiamas 6 straipsnio 6 ir 7 dalyse 
nustatytas pranešimas arba jei Europos 
Parlamentas nustato, kad Europos politinė 
partija arba Europos politinis fondas kuriuo 
nors metu tyčia pateikė neteisingą ar
klaidinančią informaciją;

b) nepateikiamas 6 straipsnio 6 ir 7 dalyse 
nustatytas pranešimas arba jei Komisija
nustato, kad Europos politinė partija arba 
Europos politinis fondas kuriuo nors metu 
tyčia pateikė neteisingą ar klaidinančią 
informaciją;

Or. en

Pakeitimas 48
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Europos Parlamentui neperduotas 
rėmėjų ir jų dovanų sąrašas, kaip 
reikalaujama 15 straipsnio 2 dalimi, arba 

d) Komisijai neperduotas rėmėjų ir jų 
dovanų sąrašas, kaip reikalaujama 
15 straipsnio 2 dalimi, arba dovanos 
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dovanos nepraneštos, kaip reikalaujama 
15 straipsnio 3 ir 4 dalimis;

nepraneštos, kaip reikalaujama 
15 straipsnio 3 ir 4 dalimis;

Or. en

Pakeitimas 49
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatydamas Europos politinei partijai 
arba Europos politiniam fondui pagal 2 dalį 
skiriamos baudos sumą, Europos 
Parlamentas atsižvelgia į pažeidimo 
sunkumą, trukmę ir, kai aktualu, 
pasikartojimo dažnumą, praėjusį laiką, 
tyčinį pobūdį ar aplaidumo lygį ir 
priemones, kurių imtasi šio reglamento 
sąlygoms ir reikalavimams vykdyti. Bauda 
turi būti veiksminga bei atgrasoma ir negali 
viršyti 10 proc. Europos politinės partijos 
arba Europos politinio fondo biudžeto tais 
metais, kuriais skirta sankcija.

3. Nustatydamas Europos politinei partijai 
arba Europos politiniam fondui pagal 2 dalį 
skiriamos baudos sumą, Komisija
atsižvelgia į pažeidimo sunkumą, trukmę 
ir, kai aktualu, pasikartojimo dažnumą, 
praėjusį laiką, tyčinį pobūdį ar aplaidumo 
lygį ir priemones, kurių imtasi šio 
reglamento sąlygoms ir reikalavimams 
vykdyti. Bauda turi būti veiksminga bei 
atgrasoma ir negali viršyti 10 proc. 
Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo biudžeto tais metais, kuriais 
skirta sankcija.

Or. en

Pakeitimas 50
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos politinė partija arba Europos 
politinis fondas, kurie po 2 dalies a punkte 
apibūdinto pažeidimo nesiima Europos 
Parlamento reikalaujamų priemonių 
padėčiai ištaisyti, nors turi galimybę tai 
padaryti pagal 23 straipsnį, gali būti 
išbraukti iš registro ir netekti savo statuso 

4. Europos politinė partija arba Europos 
politinis fondas, kurie po 2 dalies a punkte 
apibūdinto pažeidimo nesiima Komisijos
reikalaujamų priemonių padėčiai ištaisyti, 
nors turi galimybę tai padaryti pagal 
23 straipsnį, gali būti išbraukti iš registro ir 
netekti savo statuso pagal 11 straipsnį, arba 
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pagal 11 straipsnį, arba galiojantis 
sprendimas dėl jų finansavimo iš Sąjungos 
biudžeto pagal šį reglamentą gali būti 
panaikintas, arba galiojantis susitarimas dėl 
tokio finansavimo – nutrauktas, o Sąjungos 
lėšos, įskaitant nepanaudotas ankstesniais 
metais, – susigrąžintos.

galiojantis sprendimas dėl jų finansavimo 
iš Sąjungos biudžeto pagal šį reglamentą 
gali būti panaikintas, arba galiojantis 
susitarimas dėl tokio finansavimo –
nutrauktas, o Sąjungos lėšos, įskaitant 
nepanaudotas ankstesniais metais, –
susigrąžintos.

Or. en

Pakeitimas 51
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimdamas galutinį sprendimą dėl 
22 straipsnyje nustatytų sankcijų, Europos 
Parlamentas suteikia Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
galimybę pateikti pastabų ir, kai tinka ir 
tikslinga, imtis priemonių padėčiai ištaisyti 
per priimtiną laikotarpį.

1. Prieš priimdamas galutinį sprendimą dėl 
22 straipsnyje Komisija Europos 
Parlamentas suteikia Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
galimybę pateikti pastabų ir, kai tinka ir 
tikslinga, imtis priemonių padėčiai ištaisyti 
per priimtiną laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 52
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Europos Parlamentas mano, kad to 
reikia, jis gali išklausyti kitus fizinius ar 
juridinius asmenis, įskaitant 7 straipsnio 
3 dalyje minėtus skundų pateikėjus.

2. Jei Komisija ar Europos Parlamentas 
mano, kad to reikia, jie gali išklausyti kitus 
fizinius ar juridinius asmenis, įskaitant 
7 straipsnio 3 dalyje minėtus skundų 
pateikėjus.

Or. en
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Pakeitimas 53
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) praėjus ne daugiau kaip keturioms 
savaitėms nuo Europos Parlamento 
sprendimo priėmimo – visų užregistruotų 
Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų pavadinimus ir statutus, 
taip pat dokumentus, pateiktus teikiant 
prašymą užregistruoti pagal 6 straipsnio 
3 dalį, o po šios datos – visus pagal 
6 straipsnio 6 dalį ir 7 straipsnį Europos 
Parlamentui praneštus pakeitimus;

a) praėjus ne daugiau kaip keturioms 
savaitėms nuo Komisijos sprendimo 
priėmimo – visų užregistruotų Europos 
politinių partijų ir Europos politinių fondų 
pavadinimus ir statutus, taip pat 
dokumentus, pateiktus teikiant prašymą 
užregistruoti pagal 6 straipsnio 3 dalį, o po 
šios datos – visus pagal 6 straipsnio 6 dalį 
ir 7 straipsnį Komisijai praneštus 
pakeitimus;

Or. en

Pakeitimas 54
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) praėjus ne daugiau kaip keturioms 
savaitėms nuo Europos Parlamento
sprendimo priėmimo – nepatenkintų 
prašymų sąrašą, taip pat dokumentus, 
pateiktus teikiant prašymą užregistruoti 
pagal 6 straipsnio 3 dalį, ir atmetimo 
priežastis;

b) praėjus ne daugiau kaip keturioms 
savaitėms nuo Komisijos sprendimo 
priėmimo – nepatenkintų prašymų sąrašą, 
taip pat dokumentus, pateiktus teikiant 
prašymą užregistruoti pagal 6 straipsnio 
3 dalį, ir atmetimo priežastis;

Or. en

Pakeitimas 55
Gerald Häfner



AM\922672LT.doc 27/33 PE502.095v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) išsamią informaciją apie Europos 
Parlamento pagal 22 straipsnį priimtus 
galutinius sprendimus ir jų priežastis, 
įskaitant, kai tinka, nepriklausomų žymių 
asmenų komiteto pagal 7 straipsnio 2 dalį 
priimtas nuomones, deramai atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas;

g) išsamią informaciją apie Komisijos
pagal 22 straipsnį priimtus galutinius 
sprendimus ir jų priežastis, įskaitant, kai 
tinka, nepriklausomų žymių asmenų 
komiteto pagal 7 straipsnio 2 dalį priimtas 
nuomones, deramai atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 56
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) Europos Parlamento parengtą šio 
reglamento taikymo ir finansuotos veiklos 
vertinimo ataskaitą, minimą 27 straipsnyje.

j) Komisijos parengtą šio reglamento 
taikymo ir finansuotos veiklos vertinimo 
ataskaitą, minimą 27 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 57
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas paskelbia į 
Europos politinės partijos narių sąrašą, 
pridėtą prie partijos statuto pagal 
4 straipsnio 2 dalį ir atnaujinto pagal 
6 straipsnio 7 dalį, įtrauktų narių bendrą 
skaičių, juridinių asmenų, kurie yra jos 
nariai, tapatybę ir fizinių asmenų, raštu 

2. Komisija paskelbia į Europos politinės 
partijos narių sąrašą, pridėtą prie partijos 
statuto pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 
atnaujinto pagal 6 straipsnio 7 dalį, įtrauktų 
narių bendrą skaičių, juridinių asmenų, 
kurie yra jos nariai, tapatybę ir fizinių 
asmenų, raštu aiškiai sutikusių dėl 
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aiškiai sutikusių dėl paskelbimo, pavardes. 
Europos politinės partijos automatiškai 
klausia tokio sutikimo visų fizinių asmenų, 
kurie yra jų nariai.

paskelbimo, pavardes. Europos politinės 
partijos automatiškai klausia tokio 
sutikimo visų fizinių asmenų, kurie yra jų 
nariai.

Or. en

Pakeitimas 58
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai viešame privatumo 
pareiškime galimiems nariams bei 
rėmėjams suteikia Direktyvos 95/46/EB 10 
straipsniu reikalaujamą informaciją ir juos 
informuoja, kad jų asmens duomenys gali 
būti paviešinti ir audito bei kontrolės 
tikslais tvarkomi Europos Parlamento, 
OLAF, Audito Rūmų, atsakingų 
nacionalinių institucijų ir išorės įstaigų ar 
jų įgaliotų ekspertų. Europos Parlamentas, 
taikydamas Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
11 straipsnį, tą pačią informaciją įtraukia į 
13 straipsnio 1 dalyje minėtus kvietimus 
[mokėti įnašus] arba pasiūlymus.

3. Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai viešame privatumo 
pareiškime galimiems nariams bei 
rėmėjams suteikia Direktyvos 95/46/EB 10 
straipsniu reikalaujamą informaciją ir juos 
informuoja, kad jų asmens duomenys gali 
būti paviešinti ir audito bei kontrolės 
tikslais tvarkomi Komisijos, OLAF, Audito 
Rūmų, atsakingų nacionalinių institucijų ir 
išorės įstaigų ar jų įgaliotų ekspertų. 
Europos Parlamentas, taikydamas 
Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 straipsnį, 
tą pačią informaciją įtraukia į 13 straipsnio 
1 dalyje minėtus kvietimus [mokėti įnašus] 
arba pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 59
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tvarkydami asmens duomenis pagal šį 
reglamentą, Europos Parlamentas ir 
7 straipsnio 2 dalyje minėtas komitetas 

1. Tvarkydami asmens duomenis pagal šį 
reglamentą, Europos Parlamentas, 
Komisija ir 7 straipsnio 2 dalyje minėtas 
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laikosi Reglamento (EB) Nr. 45/2001. 
Asmens duomenų tvarkymo tikslu jie 
laikomi duomenų valdytojais, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
2 straipsnio d punkte.

komitetas laikosi Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001. Asmens duomenų tvarkymo 
tikslu jie laikomi duomenų valdytojais, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 2 straipsnio d punkte.

Or. en

Pakeitimas 60
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas ir 7 straipsnio 
2 dalyje minėtas komitetas užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą jų surinkti asmens 
duomenys nebūtų naudojami kitu tikslu nei 
užtikrinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų finansavimo ir 
narystės Europos politinėse partijose 
teisėtumą, tvarkingumą bei skaidrumą. Jie 
sunaikina šiuos asmens duomenis praėjus 
ne daugiau kaip 24 mėnesiams nuo 
atitinkamų dalių paskelbimo pagal 
24 straipsnį.

3. Europos Parlamentas, Komisija ir 
7 straipsnio 2 dalyje minėtas komitetas 
užtikrina, kad pagal šį reglamentą jų 
surinkti asmens duomenys nebūtų 
naudojami kitu tikslu nei užtikrinti Europos 
politinių partijų bei Europos politinių 
fondų finansavimo ir narystės Europos 
politinėse partijose teisėtumą, tvarkingumą 
bei skaidrumą. Jie sunaikina šiuos asmens 
duomenis praėjus ne daugiau kaip 
24 mėnesiams nuo atitinkamų dalių 
paskelbimo pagal 24 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 61
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsakingos nacionalinės institucijos ir 
nepriklausomos įstaigos ar ekspertai, 
įgalioti audituoti sąskaitas, gaunamus 
duomenis naudoja Europos politinių partijų 
ir Europos politinių fondų finansavimo 

4. Atsakingos nacionalinės institucijos ir 
nepriklausomos įstaigos ar ekspertai, 
įgalioti audituoti sąskaitas, gaunamus 
duomenis naudoja Europos politinių partijų 
ir Europos politinių fondų finansavimo 
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kontrolei vykdyti. Jie sunaikina šiuos 
asmens duomenis pagal taikytiną 
nacionalinę teisę, perdavę juos Europos 
Parlamentui pagal 20 straipsnio 3 dalį.

kontrolei vykdyti. Jie sunaikina šiuos 
asmens duomenis pagal taikytiną 
nacionalinę teisę, perdavę juos Komisijai 
pagal 20 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 62
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas stebi ir užtikrina, kad 
tvarkydami asmens duomenis pagal šį 
reglamentą Europos Parlamentas bei 
7 straipsnio 2 dalyje minėtas komitetas 
gerbtų ir apsaugotų fizinių asmenų 
pagrindines teises bei laisves. 
Nepažeidžiant teisminių teisių gynimo 
priemonių, kiekvienas duomenų subjektas 
gali Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui teikti skundą, jeigu jis mano, 
kad tvarkydami jo asmens duomenis 
Europos Parlamentas ar komitetas pažeidė 
jo teisę į asmens duomenų apsaugą.

7. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas stebi ir užtikrina, kad 
tvarkydami asmens duomenis pagal šį 
reglamentą Europos Parlamentas, Komisija
bei 7 straipsnio 2 dalyje minėtas komitetas 
gerbtų ir apsaugotų fizinių asmenų 
pagrindines teises bei laisves. 
Nepažeidžiant teisminių teisių gynimo 
priemonių, kiekvienas duomenų subjektas 
gali Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui teikti skundą, jeigu jis mano, 
kad tvarkydami jo asmens duomenis 
Europos Parlamentas, Komisija ar 
komitetas pažeidė jo teisę į asmens 
duomenų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 63
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas nustato 
administracines sprendimų dėl statuto 
registravimo, finansavimo arba sankcijų 

1. Europos Parlamentas, remdamasis 
asmenų, teisėtai suinteresuotų užginčyti 
priimtą sprendimą, skundais, gali 
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skyrimo apskundimo procedūras. peržiūrėti savo sprendimus dėl statuto 
registravimo, finansavimo arba sankcijų 
skyrimo.

Or. bg

Pagrindimas

Pagal reglamentą numatytos administracinės ir teisinės procedūros, kurias taikydami 
asmenys, teikiantys registracijos paraišką, arba jau registruotos Europos politinės partijos ar 
Europos politiniai fondai gali skųsti Europos Parlamento sprendimus dėl statuto 
registravimo, finansavimo arba sankcijų skyrimo. Pagal administracinę apskundimo 
procedūrą Europos Parlamentas teisiškai kompetentingas peržiūrėti savo sprendimus, kai šito 
paprašo teisėtai suinteresuoti skundą jam pateikę asmenys.

Pakeitimas 64
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas nustato 
administracines sprendimų dėl statuto 
registravimo, finansavimo arba sankcijų 
skyrimo apskundimo procedūras.

1. Komisija nustato administracines 
sprendimų dėl statuto registravimo, 
finansavimo arba sankcijų skyrimo 
apskundimo procedūras.

Or. en

Pakeitimas 65
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės apskundimo 
procedūros nesustabdo skundžiamų 
sprendimų galiojimo. Tačiau Europos 
Parlamentas gali sustabdyti savo 
sprendimo taikymą, jei mano, kad to 
reikalauja aplinkybės.

2. Pateikus skundą skundžiamų sprendimų 
galiojimas nesustabdomas. Europos 
Parlamentas gali sustabdyti bet kurio savo 
priimto sprendimo taikymą, jei, remiantis 
jo vertinimu, šito reikalauja aplinkybės. 
Europos Parlamentui atmetus skundą 
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reikalaujama, kad jis būtų perduotas 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, 
kaip kompetentingos institucijos, 
kontrolei.

Or. bg

Pagrindimas

Pagal reglamentą numatytos administracinės ir teisinės procedūros, kurias taikydami 
asmenys, teikiantys registracijos paraišką, arba jau registruotos Europos politinės partijos ar 
Europos politiniai fondai gali skųsti Europos Parlamento sprendimus dėl statuto 
registravimo, finansavimo arba sankcijų skyrimo. Europos Parlamentui atsisakius peržiūrėti 
sprendimą skundą pateikusių teisėtai suinteresuotų asmenų naudai, būtų teisingai, kad jis jų 
skundą perduotų toliau nagrinėti pagal teisinę procedūrą. Šio naujo įpareigojimo Europos 
Parlamentui nustatymas reikš, kad bus geriau saugoma skundėjų teisės ir teisiniai interesai.

Pakeitimas 66
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės apskundimo procedūros 
nesustabdo skundžiamų sprendimų 
galiojimo. Tačiau Europos Parlamentas
gali sustabdyti savo sprendimo taikymą, jei 
mano, kad to reikalauja aplinkybės.

2. Administracinės apskundimo procedūros 
nesustabdo skundžiamų sprendimų 
galiojimo. Tačiau Komisija gali sustabdyti 
savo sprendimo taikymą, jei mano, kad to 
reikalauja aplinkybės.

Or. en

Pakeitimas 67
Dimitar Stoyanov

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dėl pagal šį reglamentą priimtų 
sprendimų gali būti iškeltos bylos Europos 
Sąjungos Teisingumo Teisme, kaip 

3. Dėl pagal šį reglamentą priimtų 
sprendimų gali būti iškeltos bylos Europos 
Sąjungos Teisingumo Teisme, kaip 
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numatyta atitinkamose Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo nuostatose.

numatyta atitinkamose Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo nuostatose. 
26 straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimai 
taip pat gali būti užginčyti vien tik 
pateikiant teisinį skundą.

Or. bg

Pagrindimas

Pagal reglamentą numatytos administracinės ir teisinės procedūros, kurias taikydami 
asmenys, teikiantys registracijos paraišką, arba jau registruotos Europos politinės partijos ar 
Europos politiniai fondai gali skųsti Europos Parlamento sprendimus dėl statuto 
registravimo, finansavimo arba sankcijų skyrimo. Siekiant, kad būtų apsaugotos asmenų, 
teisėtai suinteresuotų apskųsti Europos Parlamento sprendimą, teisės ir teisiniai interesai, 
reglamente turi būti aiškiai pasakyta, kad administracinis skundas nėra kliūtis paraiškai 
Teisingumo Teisme tiesiogiai pateikti.

Pakeitimas 68
Gerald Häfner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamentas priima sprendimą, 
kuriuo nustatomos šio reglamento 
įgyvendinimo ir registro sudarymo 
taisyklės bei procedūros.

Komisija priima įgyvendinimo 
reglamentą, kuriuo nustatomos šio 
reglamento įgyvendinimo ir registro 
sudarymo taisyklės bei procedūros.

Or. en


