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Grozījums Nr. 6
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas politiskajām partijām un 
fondiem būtu jāparedz iespēja nodarbināt 
personālu atbilstīgi Eiropas Kopienu 
pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta c) punktam ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz 
Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
kas vēlas, lai tos par tādiem atzīst Eiropas 
līmenī, izmantojot Eiropas tiesisko statusu, 
un kas vēlas saņemt finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu 
jāatbilst noteiktiem principiem un jāizpilda 
noteikti nosacījumi. Jo īpaši ir 
nepieciešams, lai Eiropas politiskās partijas 
un ar tām saistītie Eiropas politiskie fondi 
ievērotu vērtības, kas ir Eiropas Savienības 
pamatā, kuras izklāstītas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā.

(10) Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
kas vēlas, lai tos par tādiem atzīst Eiropas 
līmenī, izmantojot Eiropas tiesisko statusu, 
un kas vēlas saņemt finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu 
jāatbilst noteiktiem principiem un jāizpilda 
noteikti nosacījumi. Jo īpaši ir 
nepieciešams, lai Eiropas politiskās partijas 
un ar tām saistītie Eiropas politiskie fondi 
ievērotu vērtības, kas ir Eiropas Savienības 
pamatā, kuras izklāstītas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Lai 
politiskajā sacensībā būtu iespējams 
iesaistīties jaunām organizācijām, 
tādējādi Eiropas Savienībā sekmējot 
dinamisku demokrātisko procesu, un lai 
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nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētajiem 
pārredzamības un uzraudzības 
noteikumiem atbilst maksimāli liels skaits 
partiju apvienību, Eiropas politiskās 
partijas reģistrācijas slieksnim vajadzētu 
būt tādam, lai formālā skatījumā labi 
organizētām starpvalstiskām politiskām 
apvienībām būtu viegli to izpildīt, un 
nebūtu jāizvirza nosacījums par 
sekmīgiem vēlēšanu rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jānosaka principi un minimuma 
prasības attiecībā uz Eiropas politisko 
partiju pārvaldību un iekšējo organizāciju, 
jo īpaši, lai panāktu apņemšanos ievērot 
augstus partijas iekšējās demokrātijās 
standartus. Eiropas politisko partiju vai 
Eiropas politisko fondu statūtos būtu 
jāiekļauj administratīvo un juridisko 
pamatnoteikumu virkne.

(11) Būtu jānosaka principi un minimuma 
prasības attiecībā uz Eiropas politisko 
partiju pārvaldību un iekšējo organizāciju, 
jo īpaši, lai panāktu apņemšanos ievērot 
augstus partijas iekšējās demokrātijās 
standartus, sevišķi attiecībā uz kandidātu 
izvirzīšanu un vēlēšanu sarakstu 
sastādīšanu Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, ko veic Eiropas politisko 
partiju sastāvā esošās partijas. Eiropas 
politisko partiju vai Eiropas politisko fondu 
statūtos būtu jāiekļauj administratīvo un 
juridisko pamatnoteikumu virkne.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tiesības pretendēt uz finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām un to saistītajiem 
Eiropas politiskajiem fondiem, kas ir atzīti 
par tādiem un ieguvuši Eiropas tiesisko 
statusu. Kaut arī ir īpaši svarīgi nodrošināt, 
lai nosacījumi kļūšanai par Eiropas 
politisko partiju nebūtu pārmērīgi un tos 
bez piepūles varētu izpildīt organizētas un 
nopietnas politisko partiju vai fizisku 
personu vai partiju un fizisku personu 
starpvalstu apvienības, tikpat svarīgi ir 
izveidot samērīgus kritērijus ierobežotu 
līdzekļu piešķiršanai no Eiropas Savienības 
budžeta, kuri objektīvi parāda Eiropas 
politiskās partijas patiesi Eiropas mēroga 
mērķus un reālu elektorāta atbalstu. Šādu 
kritēriju vislabāk ir pamatot ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, kurās 
Eiropas politiskajām partijām ir pienākums 
piedalīties saskaņā ar šo regulu un kas 
sniedz precīzus rādītājus par elektorāta 
atbalstu Eiropas politiskajai partijai. Tiem 
būtu jāatspoguļo Eiropas Parlamenta loma, 
kas tam Līguma par Eiropas Savienību 
10. panta 2. punktā piešķirta, lai tieši 
pārstāvētu Savienības pilsoņus, kā arī 
Eiropas politiskās partijas uzdevums 
pilnībā piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē un kļūt par aktīvu 
dalībnieku Eiropas pārstāvības 
demokrātijā, lai efektīvi paustu Savienības 
pilsoņu domas, uzskatus un politisko gribu. 
Tiesības saņemt finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta tāpēc būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām, ko Eiropas 
Parlamentā pārstāv vismaz viens partijas 
biedrs, un uz tiem Eiropas politiskajiem 
fondiem, kas piesakās caur tādu Eiropas 
politisko partiju, ko Eiropas Parlamentā 
pārstāv vismaz viens partijas biedrs.

(12) Tiesības pretendēt uz finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām un to saistītajiem 
Eiropas politiskajiem fondiem, kas ir atzīti 
par tādiem un ieguvuši Eiropas tiesisko 
statusu. Kaut arī ir īpaši svarīgi nodrošināt, 
lai nosacījumi kļūšanai par Eiropas 
politisko partiju nebūtu pārmērīgi un tos 
bez piepūles varētu izpildīt organizētas un 
nopietnas politisko partiju vai fizisku 
personu vai partiju un fizisku personu 
starpvalstu apvienības, tikpat svarīgi ir 
izveidot samērīgus kritērijus ierobežotu 
līdzekļu piešķiršanai no Eiropas Savienības 
budžeta, kuri objektīvi parāda Eiropas 
politiskās partijas patiesi Eiropas mēroga 
mērķus un reālu elektorāta atbalstu. Šādu 
kritēriju vislabāk ir pamatot ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, kurās 
Eiropas politiskajām partijām ir pienākums 
piedalīties saskaņā ar šo regulu un kas 
sniedz precīzus rādītājus par elektorāta 
atbalstu Eiropas politiskajai partijai. Tiem 
būtu jāatspoguļo Eiropas Parlamenta loma, 
kas tam Līguma par Eiropas Savienību 
10. panta 2. punktā piešķirta, lai tieši 
pārstāvētu Savienības pilsoņus, kā arī 
Eiropas politiskās partijas uzdevums 
pilnībā piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē un kļūt par aktīvu 
dalībnieku Eiropas pārstāvības 
demokrātijā, lai efektīvi paustu Savienības 
pilsoņu domas, uzskatus un politisko gribu. 
Tiesības saņemt finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta tāpēc būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām, ko Eiropas 
Parlamentā pārstāv vismaz viens partijas 
biedrs vai kas pēdējās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās ievērojamā skaitā dalībvalstu 
saņēmušas minimālo vēlētāju atbalstu, un 
uz tiem Eiropas politiskajiem fondiem, kas 
piesakās caur tādu Eiropas politisko 
partiju, ko Eiropas Parlamentā pārstāv 
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vismaz viens partijas biedrs.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pārredzamības labad un lai stiprinātu 
kontroli un Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu demokrātisko 
pārskatatbildīgumu, informācija, par ko 
uzskata, ka uz to attiecināmas būtiskas 
sabiedrības intereses, jo īpaši informācija 
saistībā ar statūtiem, dalībniekiem, finanšu 
pārskatiem, līdzekļu devējiem un 
ziedojumiem, [iemaksām] un dotācijām, 
kas saņemtas no Savienības budžeta, kā arī 
informācija saistībā ar Eiropas Parlamenta
lēmumiem par reģistrāciju, finansēšanu un 
sodiem, būtu jāpublicē. Tāda tiesiskā 
regulējuma izveide, kas nodrošina, ka šī 
informācija ir publiski pieejama, ir 
visefektīvākais veids, kā veicināt vienādus 
spēles noteikumus un godīgu konkurenci 
starp politiskajiem spēkiem un uzturēt 
atklātu, pārredzamu un demokrātisku 
likumdošanas un vēlēšanu procesu, 
tādējādi stiprinot pilsoņu un vēlētāju ticību 
Eiropas pārstāvības demokrātijai un 
novēršot korupciju un pilnvaru ļaunprātīgu 
izmantošanu plašākā nozīmē. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu pienākums 
atklāt fizisko personu identitāti nebūtu 
jāpiemēro tiem Eiropas politisko partiju 
locekļiem, kas nav devuši skaidru 
piekrišanu šādai atklāšanai, vai tiem 
ziedojumiem, kas ir vienādi vai mazāki par 
EUR 1000 gadā no viena līdzekļu devēja. 
Turklāt saskaņā ar proporcionalitātes 
principu informāciju par ziedojumiem būtu 
jāpublicē reizi gadā, izņemot Eiropas 

(19) Pārredzamības labad un lai stiprinātu 
kontroli un Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu demokrātisko 
pārskatatbildīgumu, informācija, par ko 
uzskata, ka uz to attiecināmas būtiskas 
sabiedrības intereses, jo īpaši informācija 
saistībā ar statūtiem, dalībniekiem, finanšu 
pārskatiem, līdzekļu devējiem un 
ziedojumiem, [iemaksām] un dotācijām, 
kas saņemtas no Savienības budžeta, kā arī 
informācija saistībā ar Komisijas
lēmumiem par reģistrāciju, finansēšanu un 
sodiem, būtu jāpublicē. Tāda tiesiskā 
regulējuma izveide, kas nodrošina, ka šī 
informācija ir publiski pieejama, ir 
visefektīvākais veids, kā veicināt vienādus 
spēles noteikumus un godīgu konkurenci 
starp politiskajiem spēkiem un uzturēt 
atklātu, pārredzamu un demokrātisku 
likumdošanas un vēlēšanu procesu, 
tādējādi stiprinot pilsoņu un vēlētāju ticību 
Eiropas pārstāvības demokrātijai un 
novēršot korupciju un pilnvaru ļaunprātīgu 
izmantošanu plašākā nozīmē. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu pienākums 
atklāt fizisko personu identitāti nebūtu 
jāpiemēro tiem Eiropas politisko partiju 
locekļiem, kas nav devuši skaidru 
piekrišanu šādai atklāšanai, vai tiem 
ziedojumiem, kas ir vienādi vai mazāki par 
EUR 1000 gadā no viena līdzekļu devēja. 
Turklāt saskaņā ar proporcionalitātes 
principu informāciju par ziedojumiem būtu 
jāpublicē reizi gadā, izņemot Eiropas 
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Parlamenta vēlēšanu kampaņu norises 
laiku un attiecībā uz ziedojumiem, kas 
pārsniedz EUR 12000, šādos gadījumos 
publicēšanai būtu jānotiek nekavējoties.

Parlamenta vēlēšanu kampaņu norises 
laiku un attiecībā uz ziedojumiem, kas 
pārsniedz EUR 12000, šādos gadījumos 
publicēšanai būtu jānotiek nekavējoties.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Juridiskās noteiktības labad ir 
lietderīgi precizēt, ka Eiropas Parlaments, 
Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi, valsts iestādes, kas ir 
kompetentas īstenot kontroli saistībā ar 
Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansēšanas jautājumiem 
un citas attiecīgās trešās personas, kas 
minētas vai paredzētas šajā regulā, ir datu 
pārziņi (par datu apstrādi atbildīgās 
personas) atbilstīgi Regulai (EK) 
Nr. 45/2001 vai Direktīvai 95/46/EK. Ir arī 
nepieciešams noteikt maksimālo 
laikposmu, cik ilgi var glabāt savāktos 
personas datus, lai nodrošinātu, ka Eiropas 
politisko partiju un Eiropas politiskie fondu 
finansēšana un dalība Eiropas politiskajās 
partijās ir likumīga, pareiza un pārredzama. 
Ciktāl tās darbojas kā datu pārziņi (par datu 
apstrādi atbildīgās personas) Eiropas 
Parlaments, Eiropas politiskās partijas un 
Eiropas politiskie fondi, valstu 
kompetentās iestādes un attiecīgās trešās 
personas veic visus attiecīgos pasākumus, 
lai izpildītu pienākumus, kas noteikti ar 
Regulu (EK) Nr. 45/2001 un 
Direktīvu 95/46/EK, jo īpaši attiecībā uz 
apstrādes likumību, apstrādes darbību 
drošību, informācijas sniegšanu un datu 
subjektu tiesībām piekļūt saviem personas 
datiem, kā arī panākt viņu personas datu 

(23) Juridiskās noteiktības labad ir 
lietderīgi precizēt, ka Komisija, Eiropas 
politiskās partijas un Eiropas politiskie 
fondi, valsts iestādes, kas ir kompetentas 
īstenot kontroli saistībā ar Eiropas politisko 
partiju un Eiropas politisko fondu 
finansēšanas jautājumiem, un citas 
attiecīgās trešās personas, kas minētas vai 
paredzētas šajā regulā, ir datu pārziņi (par 
datu apstrādi atbildīgās personas) atbilstīgi 
Regulai (EK) Nr. 45/2001 vai 
Direktīvai 95/46/EK. Ir arī nepieciešams 
noteikt maksimālo laikposmu, cik ilgi var 
glabāt savāktos personas datus, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politiskie fondu finansēšana un 
dalība Eiropas politiskajās partijās ir 
likumīga, pareiza un pārredzama. Ciktāl tās 
darbojas kā datu pārziņi (par datu apstrādi 
atbildīgās personas) Eiropas Parlaments, 
Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi, valstu kompetentās 
iestādes un attiecīgās trešās personas veic 
visus attiecīgos pasākumus, lai izpildītu 
pienākumus, kas noteikti ar Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 un Direktīvu 95/46/EK, jo 
īpaši attiecībā uz apstrādes likumību, 
apstrādes darbību drošību, informācijas 
sniegšanu un datu subjektu tiesībām piekļūt 
saviem personas datiem, kā arī panākt viņu 
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labošanu un dzēšanu. personas datu labošanu un dzēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ir jāparedz īpaši noteikumi un 
procedūras apropriāciju piešķiršanai, kas 
katru gadu ir paredzētas Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā, ņemot vērā, no vienas 
puses, saņēmēju skaitu, un, no otras puses, 
Eiropas Parlamentā ievēlēto deputātu 
skaitu no katra saņēmēja – Eiropas 
politiskās partijas un, paplašināti 
interpretējot, tās attiecīgā saistītā Eiropas 
politiskā fonda. Šīs normas paredz stingras 
pārskatāmības, grāmatvedības, revīzijas un 
finanšu kontroles prasības attiecībā uz 
Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
un noteikumus par revīziju, ko veic 
Eiropas Parlaments un Revīzijas palāta, 
kā arī samērīgas sankcijas, tostarp arī 
gadījumā, ja Eiropas politiskā partija vai 
Eiropas politiskais fonds pārkāpj vērtības, 
kuras ir Eiropas Savienības pamatā.

(25) Ir jāparedz īpaši noteikumi un 
procedūras apropriāciju piešķiršanai, kas 
katru gadu ir paredzētas Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā, ņemot vērā, no vienas 
puses, saņēmēju skaitu, un, no otras puses, 
Eiropas Parlamentā ievēlēto deputātu 
skaitu no katra saņēmēja – Eiropas 
politiskās partijas un, paplašināti 
interpretējot, tās attiecīgā saistītā Eiropas 
politiskā fonda. Šīs normas paredz stingras 
pārskatāmības, grāmatvedības, revīzijas un 
finanšu kontroles prasības attiecībā uz 
Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
un noteikumus par revīziju, ko veic 
Komisija un Revīzijas palāta, kā arī 
samērīgas sankcijas, tostarp arī gadījumā, 
ja Eiropas politiskā partija vai Eiropas 
politiskais fonds pārkāpj vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Eiropas Parlamentam būtu regulāri (26) Komisijai būtu regulāri jāpārbauda, 
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jāpārbauda, vai joprojām ir izpildīti 
nosacījumi un prasības attiecībā uz Eiropas 
politiskās partijas vai Eiropas politiskā 
fonda reģistrāciju un finansējumu. Šīs 
pārbaudes būtu jāveic katru gadu vai pēc 
jebkuras fiziskas vai juridiskas personas 
pamatota pieprasījuma. Lēmumus par 
Eiropas Savienības pamatā esošo vērtību 
ievērošanu būtu jāpieņem tikai saskaņā ar 
procedūru, kas īpaši paredzēta šāda 
lēmuma pieņemšanai, un apspriežoties ar 
neatkarīgu ievērojamu personu komiteju.

vai joprojām ir izpildīti nosacījumi un 
prasības attiecībā uz Eiropas politiskās 
partijas vai Eiropas politiskā fonda 
reģistrāciju un finansējumu. Šīs pārbaudes 
būtu jāveic reizi gadā vai pēc jebkuras 
fiziskas vai juridiskas personas pamatota 
pieprasījuma, kā arī pēc Eiropas 
Parlamenta pieprasījuma. Lēmumus par 
Eiropas Savienības pamatā esošo vērtību 
ievērošanu būtu jāpieņem tikai saskaņā ar 
procedūru, kas īpaši paredzēta šāda 
lēmuma pieņemšanai, un apspriežoties ar 
neatkarīgu ievērojamu personu komiteju. 
Lēmumus par Eiropas politiskās partijas 
vai Eiropas politiskā fonda statusa 
anulēšanu var pārsūdzēt Eiropas 
Savienības Tiesā saskaņā ar LESD 
263. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Sniedzot tehnisko palīdzību, ko 
Eiropas Parlaments piešķir Eiropas 
politiskajām partijām, būtu jāievēro 
vienlīdzīgas attieksmes princips, un tā 
jāsniedz pret faktūrrēķinu un samaksu, un 
par to sniedz regulāru publisku ziņojumu.

(27) Sniedzot tehnisko palīdzību, ko 
Komisija piešķir Eiropas politiskajām 
partijām, būtu jāievēro vienlīdzīgas 
attieksmes princips, un tā jāsniedz pret 
faktūrrēķinu un samaksu, un par to sniedz 
regulāru publisku ziņojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta 
locekļiem vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu vai valstu parlamentos, vai 
reģionālajos parlamentos vai reģionālajās 
asamblejās, vai

(b) to veido organizācijas, kas ir juridiski 
atzītas kā valsts un/vai reģionāla mēroga 
partijas vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu,

Or. en

Grozījums Nr. 16
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta 
locekļiem vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu vai valstu parlamentos, vai
reģionālajos parlamentos vai reģionālajās 
asamblejās, vai

(b) tā ir pārstāvēta vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu ar Eiropas Parlamenta 
locekļiem vai ar tās sastāvā ietilpstošo 
partiju pārstāvjiem valstu parlamentos, 
reģionālajos parlamentos vai reģionālajās 
asamblejās, vai

Or. fi

Grozījums Nr. 17
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tā vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu 
pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir 
saņēmusi vismaz trīs procentus vēlētāju 
balsu katrā no šīm dalībvalstīm;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tā vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu 
pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir 
saņēmusi vismaz trīs procentus vēlētāju 
balsu katrā no šīm dalībvalstīm;

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 19
Klaus-Heiner Lehne

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) visu vadības struktūrvienību 
demokrātiskas vēlēšanas un demokrātisku 
lēmumu pieņemšanas procesu, norādot 
katras struktūrvienības pilnvaras, 
pienākumus un sastāvu, ietverot amatā 
iecelšanas un atbrīvošanas no amata 
kārtību un skaidrus un pārredzamus 
kritērijus kandidātu atlasei un amatpersonu 
ievēlēšanai, kuru pilnvarām jābūt 
ierobežotām laikā, taču tās var būt 
atjaunojamas,

(d) visu pārējo vadības struktūrvienību 
demokrātiskas vēlēšanas un demokrātisku 
lēmumu pieņemšanas procesu, norādot 
katras struktūrvienības pilnvaras, 
pienākumus un sastāvu, ietverot amatā 
iecelšanas un atbrīvošanas no amata 
kārtību un skaidrus un pārredzamus 
kritērijus kandidātu atlasei, kuras pamatā 
ir demokrātiska procedūra, un 
amatpersonu ievēlēšanai, kuru pilnvarām 
jābūt ierobežotām laikā, taču tās var būt 
atjaunojamas,

Or. en

Grozījums Nr. 20
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) tajā ietilpstošo partiju pienākumu 
izvirzīt kandidātus Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām atklātā un demokrātiskā 
procesā, kas paredz visiem partijas 
biedriem iespēju aktīvi un pasīvi 
piedalīties kandidātu izvirzīšanas procesā 
un lēmumu pieņemšanā par secību, kādā 
kandidātus iekļauj vēlēšanu sarakstos,

Or. en

Grozījums Nr. 21
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments izveido reģistru 
(turpmāk „reģistrs”) Eiropas politisko 
partiju un Eiropas politisko fondu 
reģistrēšanai.

1. Komisija izveido reģistru (turpmāk 
„reģistrs”) Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu reģistrēšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai reģistrētu statūtus politiskā 
apvienība, kas definēta 2. panta 2. punktā, 
vai politiskais fonds, kas saistīts ar Eiropas 
politisko partiju, iesniedz pieteikumu 
Eiropas Parlamentam.

2. Lai reģistrētu statūtus, politiskā 
apvienība, kas definēta 2. panta 2. punktā, 
vai politiskais fonds, kas saistīts ar Eiropas 
politisko partiju, iesniedz pieteikumu 
Komisijai.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Trīs mēnešu laikā pēc reģistrācijas 
pieteikuma saņemšanas Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu, kuru tas
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī kopā ar partijas vai fonda 
statūtiem vai, ja pieteikums nav 
apstiprināts, – kopā ar noraidīšanas 
iemesliem.

5. Trīs mēnešu laikā pēc reģistrācijas 
pieteikuma saņemšanas Komisija pieņem 
lēmumu, kuru tā publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī kopā ar 
partijas vai fonda statūtiem vai, ja 
pieteikums nav apstiprināts, – kopā ar 
noraidīšanas iemesliem.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Jebkurus grozījumus dokumentos vai 
statūtos, kas iesniegti kopā ar reģistrācijas 
pieteikumu saskaņā ar 3. punktu, četru 
nedēļu laikā paziņo Eiropas Parlamentam.

6. Jebkurus grozījumus dokumentos vai 
statūtos, kas iesniegti kopā ar reģistrācijas 
pieteikumu saskaņā ar 3. punktu, četru 
nedēļu laikā paziņo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas politiskās partijas dalībnieku 
precizētu sarakstu, kas pievienots partijas 
statūtiem saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 
nosūta Eiropas Parlamentam reizi gadā, 
bet ne vēlāk kā četras nedēļas pēc 
izmaiņām, kas varētu būt par iemeslu tam, 
ka Eiropas politiskā partija vairs neatbilst 
3. panta 1. punkta b) apakšpunkta 
prasībām.

7. Eiropas politiskās partijas dalībnieku 
precizētu sarakstu, kas pievienots partijas 
statūtiem saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 
nosūta Komisijai reizi gadā, bet ne vēlāk 
kā četras nedēļas pēc izmaiņām, kas varētu 
būt par iemeslu tam, ka Eiropas politiskā 
partija vairs neatbilst 3. panta 1. punkta 
b) apakšpunkta prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija reizi gadā sniedz Eiropas 
Parlamentam ziņojumu par visu būtisko 
informāciju, ko Komisija saņēmusi 
atbilstīgi šā panta 3. līdz 7. punkta 
noteikumiem. Tā nekavējoties informē 
Eiropas Parlamentu par jebkurām 
izmaiņām, kas varētu būtiski ietekmēt 
3. līdz 5. pantā minēto reģistrācijas 
nosacījumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments katru gadu 1. Komisija katru gadu pārbauda, vai 
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pārbauda, vai Eiropas politiskās partijas un 
Eiropas politiskie fondi joprojām atbilst 
nosacījumiem un prasībām, kas noteiktas 
3., 4. un 5. pantā.

Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi joprojām atbilst 
nosacījumiem un prasībām, kas noteiktas 
3., 4. un 5. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kad vien to pieprasa viena ceturtdaļa 
deputātu, kas pārstāv vismaz trīs Eiropas 
Parlamenta politiskās grupas, Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu ar 
parlamenta locekļu balsu vairākumu par 
to, vai joprojām ir izpildīts 3. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētais 
nosacījums attiecībā uz Eiropas politisko 
partiju un 3. panta 2. punkta c) 
apakšpunktā minētais nosacījums attiecībā 
uz Eiropas politisko fondu.

2. Komisija var lemt par to, vai joprojām ir 
izpildīts 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētais nosacījums attiecībā uz Eiropas 
politisko partiju un 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētais nosacījums 
attiecībā uz Eiropas politisko fondu.

Or. fi

Grozījums Nr. 29
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kad vien to pieprasa viena ceturtdaļa 
deputātu, kas pārstāv vismaz trīs Eiropas 
Parlamenta politiskās grupas, Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu ar parlamenta 
locekļu balsu vairākumu par to, vai 
joprojām ir izpildīts 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētais nosacījums 

2. Kad vien to pieprasa viena ceturtdaļa 
deputātu, kas pārstāv vismaz trīs Eiropas 
Parlamenta politiskās grupas, Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu ar parlamenta 
locekļu balsu vairākumu par to, vai
Parlamenta skatījumā joprojām ir izpildīts 
3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais 
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attiecībā uz Eiropas politisko partiju un 
3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais 
nosacījums attiecībā uz Eiropas politisko 
fondu.

nosacījums attiecībā uz Eiropas politisko 
partiju un 3. panta 2. punkta c) 
apakšpunktā minētais nosacījums attiecībā 
uz Eiropas politisko fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms lēmuma pieņemšanas Eiropas 
Parlaments uzklausa attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas vai attiecīgā Eiropas 
politiskā fonda pārstāvjus un lūdz 
neatkarīgu ievērojamu personu komiteju 
sniegt atzinumu par šo jautājumu 
pieņemamā termiņā.

Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija 
uzklausa attiecīgās Eiropas politiskās 
partijas vai attiecīgā Eiropas politiskā 
fonda pārstāvjus un lūdz neatkarīgu 
ievērojamu personu komiteju sniegt 
atzinumu par šo jautājumu pieņemamā 
termiņā.

Or. fi

Grozījums Nr. 31
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt pamatotu lūgumu 
Eiropas Parlamentam pārbaudīt, vai 
joprojām ir izpildīti viens vai vairāki 
nosacījumi un prasības, kas minētas 
1. punktā. To, vai Eiropas politiskā partija, 
tostarp tās locekļi, vai Eiropas politiskais 
fonds ir pārkāpis vērtības, kas ir Eiropas 
Savienības pamatā, var konstatēt tikai 
saskaņā ar 2. punktu.

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt Komisijai
pamatotu lūgumu pārbaudīt, vai joprojām 
ir izpildīti viens vai vairāki nosacījumi un 
prasības, kas minētas 1. punktā. To, vai 
Eiropas politiskā partija, tostarp tās locekļi, 
vai Eiropas politiskais fonds ir pārkāpis 
vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 
var konstatēt tikai saskaņā ar 2. punktu.



AM\922672LV.doc 17/34 PE502.095v01-00

LV

Or. fi

Grozījums Nr. 32
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt pamatotu lūgumu 
Eiropas Parlamentam pārbaudīt, vai 
joprojām ir izpildīti viens vai vairāki 
nosacījumi un prasības, kas minētas 1. 
punktā. To, vai Eiropas politiskā partija, 
tostarp tās locekļi, vai Eiropas politiskais 
fonds ir pārkāpis vērtības, kas ir Eiropas 
Savienības pamatā, var konstatēt tikai 
saskaņā ar 2. punktu.

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt Komisijai
pamatotu lūgumu pārbaudīt, vai joprojām 
ir izpildīti viens vai vairāki nosacījumi un 
prasības, kas minētas 1. punktā. To, vai 
Eiropas politiskā partija, tostarp tās locekļi, 
vai Eiropas politiskais fonds ir pārkāpis 
vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 
var konstatēt tikai saskaņā ar 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja Komisija secina, ka Eiropas 
politiskā partija vairs neatbilst 3. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētajam 
reģistrācijas nosacījumam vai Eiropas 
politiskais fonds vairs neatbilst 3. panta 
2. punkta c) apakšpunktā minētajam 
reģistrācijas nosacījumam, vai ja Eiropas 
Parlaments ir iesniedzis pieprasījumu 
saskaņā ar šā panta 2. punktu, Komisija 
lemj par reģistrācijas statusa saglabāšanu 
vai anulēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Eiropas Parlaments uzskata, ka kāds 
no 1. punktā minētajiem nosacījumiem vai 
prasībām vairs nav izpildīts, piemēro 
11. panta vai 22. panta vai abu šo pantu 
noteikumus, pilnībā ievērojot 23. panta 
noteikumus.

4. Ja Komisija uzskata, ka kāds no 
1. punktā minētajiem nosacījumiem vai 
prasībām vairs nav izpildīts, piemēro 
11. panta vai 22. panta vai abu šo pantu 
noteikumus, pilnībā ievērojot 23. panta 
noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments pieņem lēmumu par 
Eiropas tiesiskā statusa izbeigšanu un 
svītrošanu no reģistra.

2. Komisija pieņem lēmumu par Eiropas 
tiesiskā statusa izbeigšanu un svītrošanu no 
reģistra.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas politiskā partija, kas reģistrēta 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem un procedūrām, ko Eiropas 
Parlamentā pārstāv vismaz viens loceklis 
un attiecībā uz kuru neizpildās neviens no 

1. Eiropas politiskā partija, kura reģistrēta 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem un procedūrām, kuru
Eiropas Parlamentā pārstāv vismaz viens 
loceklis vai kura pēdējās Eiropas 
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izslēgšanas kritērijiem, kas minēti Finanšu 
regulas [93.] pantā, var pieteikties 
finansējumam no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta saskaņā ar noteikumiem 
un nosacījumiem, ko publicējis Eiropas 
Parlaments uzaicinājumā izdarīt 
[iemaksas].

Parlamenta vēlēšanās ieguvusi vismaz 
1 % vēlētāju balsu vismaz vienā ceturtajā 
daļā dalībvalstu un attiecībā uz kuru 
neizpildās neviens no izslēgšanas 
kritērijiem, kas minēti Finanšu regulas 
[93.] pantā, var pieteikties finansējumam 
no Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, 
ko publicējis Eiropas Parlaments 
uzaicinājumā [izdarīt iemaksas].

Or. en

Grozījums Nr. 37
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi, iesniedzot to gada finanšu 
pārskatus Eiropas Parlamentam saskaņā 
ar 19. pantu, nosūta arī sarakstu ar visiem 
līdzekļu devējiem, kā arī to atbilstošajiem 
ziedojumiem, norādot katra ziedojuma 
veidu un vērtību. Šo punktu piemēro arī 
biedru iemaksām, kas minētas 7. un 
8. punktā.

2. Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi, iesniedzot to gada finanšu 
pārskatus Komisijai saskaņā ar 19. pantu, 
nosūta arī sarakstu ar visiem līdzekļu 
devējiem, kā arī to atbilstošajiem 
ziedojumiem, norādot katra ziedojuma 
veidu un vērtību. Šo punktu piemēro arī 
biedru iemaksām, kas minētas 7. un 
8. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par ziedojumiem, ko Eiropas politiskā 
partija un Eiropas politiskais fonds saņēmis 
sešu mēnešu laikā pirms Eiropas 

3. Par ziedojumiem, ko Eiropas politiskā 
partija un Eiropas politiskais fonds saņēmis 
sešu mēnešu laikā pirms Eiropas 
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Parlamenta vēlēšanām, reizi nedēļā 
rakstiski paziņo Eiropas Parlamentam
saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.

Parlamenta vēlēšanām, reizi nedēļā 
rakstiski paziņo Komisijai saskaņā ar 
2. punkta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Par katru atsevišķu ziedojumu, kas 
pārsniedz EUR 12 000 un kuru ir 
pieņēmusi Eiropas politiskā partija un 
Eiropas politiskais fonds, nekavējoties 
rakstiski paziņo Eiropas Parlamentam
saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.

4. Par katru atsevišķu ziedojumu, kas 
pārsniedz EUR 12 000 un kuru ir 
pieņēmusi Eiropas politiskā partija un 
Eiropas politiskais fonds, nekavējoties 
rakstiski paziņo Komisijai saskaņā ar 
2. punkta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ja ziedojumu atmaksāt nav iespējams, par 
to paziņo Eiropas Parlamentam. 
Kredītrīkotājs izdod iekasēšanas rīkojumu 
un pilnvaro atgūšanu saskaņā ar Finanšu 
regulas [71.] un [72.] panta noteikumiem. 
Līdzekļus ieraksta kā vispārējos 
ieņēmumus Eiropas Parlamenta budžeta 
iedaļā.

– ja ziedojumu atmaksāt nav iespējams, par 
to paziņo Komisijai. Kredītrīkotājs izdod 
iekasēšanas rīkojumu un pilnvaro atgūšanu 
saskaņā ar Finanšu regulas [71.] un 
[72.] panta noteikumiem. Līdzekļus 
ieraksta kā vispārējos ieņēmumus Eiropas 
Parlamenta budžeta iedaļā.

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu iestādes un Eiropas Parlaments
vienojas par praktiskajām procedūrām, lai 
apmainītos ar informāciju par Eiropas 
politiskajām partijām un Eiropas 
politiskajiem fondiem.

Valstu iestādes un Komisija vienojas par 
praktiskajām procedūrām, lai apmainītos ar 
informāciju par Eiropas politiskajām 
partijām un Eiropas politiskajiem fondiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. [Iemaksu] un dotāciju piešķiršanas 
lēmumā vai nolīgumā skaidri paredz, ka 
Eiropas Parlaments un Revīzijas palāta 
revidē Eiropas politisko partiju, kas 
saņēmusi [iemaksas] vai Eiropas politisko 
fondu, kas ir saņēmis dotāciju no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, pamatojoties 
uz grāmatvedības dokumentiem un uz 
vietas.

5. [Iemaksu] un dotāciju piešķiršanas 
lēmumā vai nolīgumā skaidri paredz, ka 
Komisija un Revīzijas palāta revidē 
Eiropas politisko partiju, kas saņēmusi 
[iemaksas] vai Eiropas politisko fondu, kas 
ir saņēmis dotāciju no Eiropas Savienības 
vispārējā budžeta, pamatojoties uz 
grāmatvedības dokumentiem un uz vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
21. pants – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visa veida tehniskā palīdzība, ko Eiropas 
Parlaments sniedz Eiropas politiskajai 
partijai, pamatojas uz vienlīdzīgas 
attieksmes principu. To piešķir saskaņā ar 
nosacījumiem, kas nav mazāk labvēlīgi par 
nosacījumiem, kuri noteikti citām ārējām 
organizācijām un apvienībām, kam var 
piešķirt līdzīgus atvieglojumus, un to 
sniedz pret faktūrrēķinu un samaksu.

Visa veida tehniskā palīdzība, ko Komisija 
sniedz Eiropas politiskajai partijai, 
pamatojas uz vienlīdzīgas attieksmes 
principu. To piešķir saskaņā ar 
nosacījumiem, kas nav mazāk labvēlīgi par 
nosacījumiem, kuri noteikti citām ārējām 
organizācijām un apvienībām, kam var 
piešķirt līdzīgus atvieglojumus, un to 
sniedz pret faktūrrēķinu un samaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
21. pants – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar 24. pantu Eiropas Parlaments
ikgadējā ziņojumā trīs mēnešu laikā pēc 
finanšu gada beigām publicē informāciju 
par tehnisko palīdzību, kas sniegta katrai 
Eiropas politiskajai partijai.

Saskaņā ar 24. pantu Komisija ikgadējā 
ziņojumā trīs mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām publicē informāciju par 
tehnisko palīdzību, kas sniegta katrai 
Eiropas politiskajai partijai.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Eiropas Parlaments saskaņā ar 7. 
panta 2. punktu konstatē, ka Eiropas 
politiskā partija vai Eiropas politiskais 
fonds nav ievērojis vērtības, kuras ir 
Eiropas Savienības pamatā, vai par to ir 

1. Ja Komisija saskaņā ar 7. panta 
2. punktu konstatē, ka Eiropas politiskā 
partija vai Eiropas politiskais fonds nav 
ievērojis vērtības, kuras ir Eiropas 
Savienības pamatā, vai par to ir pieņemts 
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pieņemts tiesas spriedums, kuram ir res 
judicata spēks, par nelikumīgām darbībām, 
kas kaitē Savienības finanšu interesēm, kā 
tas noteikts Finanšu regulas [93. panta 1. 
punkta e) apakšpunktā], vai ka Eiropas 
politiskā partija nav spējusi ievērot 
minimālos noteikumus par iekšējo 
demokrātiju, kas noteikti 4. panta 2. 
punktā, attiecīgo Eiropas politisko partiju 
vai Eiropas politisko fondu var svītrot no 
reģistra, atņemt partijai vai fondam tā 
statusu saskaņā ar 11. pantu un atcelt visus 
spēkā esošos lēmumus par Savienības 
finansējumu, kas saņemts saskaņā ar šo 
regulu, izbeigt jebkuru spēkā esošu 
nolīgumu par šādu finansējumu un atgūt 
Savienības finansējumu, tostarp visus 
neizlietotos Savienības līdzekļus no 
iepriekšējiem gadiem.

tiesas spriedums, kuram ir res judicata 
spēks, par nelikumīgām darbībām, kas 
kaitē Savienības finanšu interesēm, kā tas 
noteikts Finanšu regulas [93. panta 
1. punkta e) apakšpunktā], vai ka Eiropas 
politiskā partija nav spējusi ievērot 
minimālos noteikumus par iekšējo 
demokrātiju, kas noteikti 4. panta 
2. punktā, attiecīgo Eiropas politisko 
partiju vai Eiropas politisko fondu var 
svītrot no reģistra, atņemt partijai vai 
fondam tā statusu saskaņā ar 11. pantu un 
atcelt visus spēkā esošos lēmumus par 
Savienības finansējumu, kas saņemts 
saskaņā ar šo regulu, izbeigt jebkuru spēkā 
esošu nolīgumu par šādu finansējumu un 
atgūt Savienības finansējumu, tostarp visus 
neizlietotos Savienības līdzekļus no 
iepriekšējiem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments uzliek Eiropas 
politiskajai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam naudas sodu saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta noteiktu skalu 
šādos gadījumos:

2. Komisija uzliek Eiropas politiskajai 
partijai vai Eiropas politiskajam fondam 
naudas sodu saskaņā ar Komisijas noteiktu 
skalu šādos gadījumos:

Or. en

Grozījums Nr. 47
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) nav iesniegts 6. panta 6. un 7. punktā 
paredzētais paziņojums vai Eiropas 
Parlaments konstatē, ka Eiropas politiskā 
partija vai Eiropas politiskais fonds ir kādā 
brīdī apzināti sniedzis nepatiesu vai 
maldinošu informāciju,

(b) nav iesniegts 6. panta 6. un 7. punktā 
paredzētais paziņojums vai Komisija 
konstatē, ka Eiropas politiskā partija vai 
Eiropas politiskais fonds ir kādā brīdī 
apzināti sniedzis nepatiesu vai maldinošu 
informāciju,

Or. en

Grozījums Nr. 48
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Eiropas Parlamentam nav iesniegts 
saraksts ar līdzekļu devējiem un to 
atbilstošajiem ziedojumiem saskaņā ar 15. 
panta 2. punktu vai nav iesniegts 
paziņojums par ziedojumiem saskaņā ar 
15. panta 3. un 4. punktu,

(d) Komisijai nav iesniegts saraksts ar 
līdzekļu devējiem un to atbilstošajiem 
ziedojumiem saskaņā ar 15. panta 
2. punktu vai nav iesniegts paziņojums par 
ziedojumiem saskaņā ar 15. panta 3. un 
4. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
22. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot naudas soda apjomu, ko uzliek 
Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam saskaņā ar 2. punktu, 
Eiropas Parlaments ņem vērā pārkāpuma 
smagumu, ilgumu un attiecīgā gadījumā 
pārkāpuma atkārtošanos, laiku, kas pagājis 
kopš pārkāpuma, nodomu vai neuzmanības 

3. Nosakot naudas soda apjomu, ko uzliek 
Eiropas politiskajai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam saskaņā ar 2. punktu, 
Komisija ņem vērā pārkāpuma smagumu, 
ilgumu un attiecīgā gadījumā pārkāpuma 
atkārtošanos, laiku, kas pagājis kopš 
pārkāpuma, nodomu vai neuzmanības 
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pakāpi un visus pasākumus, kas veikti, lai 
panāktu atbilstību šīs regulas nosacījumiem 
un prasībām. Naudas sodam jābūt 
efektīvam un preventīvam, un tas nedrīkst 
pārsniegt 10 % no attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas vai Eiropas politiskā 
fonda gada budžeta attiecīgajā gadā, kurā 
piemērots sods.

pakāpi un visus pasākumus, kas veikti, lai 
panāktu atbilstību šīs regulas nosacījumiem 
un prasībām. Naudas sodam jābūt 
efektīvam un preventīvam, un tas nedrīkst 
pārsniegt 10 % no attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas vai Eiropas politiskā 
fonda gada budžeta attiecīgajā gadā, kurā 
piemērots sods.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
22. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eiropas politisko partiju vai Eiropas 
politisko fondu, kas pēc 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā pārkāpuma 
izdarīšanas neveic Eiropas Parlamenta
pieprasītos pasākumus, lai labotu situāciju, 
neskatoties uz to, ka tam ir bijusi dota 
iespēja to darīt saskaņā ar 23. pantu, var 
svītrot no reģistra, atņemt partijai vai
fondam tā statusu saskaņā ar 11. pantu un 
apturēt visus spēkā esošos lēmumus par 
Savienības finansējumu, kas saņemts 
saskaņā ar šo regulu, izbeigt jebkuru spēkā 
esošu nolīgumu par šādu finansējumu un 
atgūt Savienības finansējumu, tostarp visus 
neizlietotos Savienības līdzekļus no 
iepriekšējiem gadiem.

4. Eiropas politisko partiju vai Eiropas 
politisko fondu, kas pēc 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā pārkāpuma 
izdarīšanas neveic Komisijas pieprasītos 
pasākumus, lai labotu situāciju, neskatoties 
uz to, ka tam ir bijusi dota iespēja to darīt 
saskaņā ar 23. pantu, var svītrot no reģistra, 
atņemt partijai vai fondam tā statusu 
saskaņā ar 11. pantu un apturēt visus spēkā 
esošos lēmumus par Savienības 
finansējumu, kas saņemts saskaņā ar šo 
regulu, izbeigt jebkuru spēkā esošu 
nolīgumu par šādu finansējumu un atgūt 
Savienības finansējumu, tostarp visus 
neizlietotos Savienības līdzekļus no 
iepriekšējiem gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms pieņemt galīgo lēmumu saistībā ar 
22. pantā minētajiem sodiem Eiropas 
Parlaments dod attiecīgajai Eiropas 
politiskajai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam iespēju iesniegt savus 
apsvērumus un attiecīgā gadījumā, ja tas ir 
lietderīgi, ļauj ieviest pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai labotu situāciju pieņemamā 
laikposmā.

1. Pirms pieņemt galīgo lēmumu saistībā ar 
22. pantā minētajiem sodiem, Komisija dod 
attiecīgajai Eiropas politiskajai partijai vai 
Eiropas politiskajam fondam iespēju 
iesniegt savus apsvērumus un attiecīgā 
gadījumā, ja tas ir lietderīgi, ļauj ieviest 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai labotu 
situāciju pieņemamā laikposmā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja Eiropas Parlaments to uzskata par 
vajadzīgu, tas var uzklausīt citu fizisku vai 
juridisku personu viedokli, tostarp jebkuru 
sūdzības iesniedzēju, kas minēts 7. panta 3. 
punktā.

2. Ja Komisija vai Eiropas Parlaments to 
uzskata par vajadzīgu, tie var uzklausīt citu 
fizisku vai juridisku personu viedokli, 
tostarp jebkuru sūdzības iesniedzēju, kas 
minēts 7. panta 3. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visu reģistrēto Eiropas politisko partiju 
un Eiropas politisko fondu nosaukumus un 
statūtus kopā ar dokumentiem, kas 
iesniegti kā daļa no reģistrācijas 
pieteikuma saskaņā ar 6. panta 3. punktu, 

(a) visu reģistrēto Eiropas politisko partiju 
un Eiropas politisko fondu nosaukumus un 
statūtus kopā ar dokumentiem, kas 
iesniegti kā daļa no reģistrācijas 
pieteikuma saskaņā ar 6. panta 3. punktu, 
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vēlākais četras nedēļas pēc tam, kad 
Eiropas Parlaments ir pieņēmis savu 
lēmumu, un pēc šā datuma visus 
grozījumus, ko Eiropas Parlamentam
paziņo saskaņā ar 6. panta 6. un 7. punktu,

vēlākais četras nedēļas pēc tam, kad 
Komisija ir pieņēmusi savu lēmumu, un 
pēc šā datuma visus grozījumus, ko 
Komisijai paziņo saskaņā ar 6. panta 6. un 
7. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 54
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to pieteikumu sarakstu, kas nav 
apstiprināti, kopā ar dokumentiem, kas 
iesniegti kopā ar reģistrācijas pieteikumu 
saskaņā ar 6. panta 3. punktu, un 
noraidīšanas iemeslus vēlākais četras 
nedēļas pēc tam, kad Eiropas Parlaments 
pieņēmis savu lēmumu,

(b) to pieteikumu sarakstu, kas nav 
apstiprināti, kopā ar dokumentiem, kas 
iesniegti kopā ar reģistrācijas pieteikumu 
saskaņā ar 6. panta 3. punktu, un 
noraidīšanas iemeslus vēlākais četras 
nedēļas pēc tam, kad Komisija pieņēmusi 
savu lēmumu,

Or. en

Grozījums Nr. 55
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) sīkāku informāciju un iemeslus 
attiecībā uz jebkādu galīgo lēmumu, ko 
pieņēmis Eiropas Parlaments atbilstīgi 22. 
pantam, tostarp attiecīgā gadījumā 
atzinumus, ko sniegusi neatkarīgu 
ievērojamu personu komitejai saskaņā ar 
7. panta 2. punktu, pienācīgi ievērojot 
Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumus,

(g) sīkāku informāciju un iemeslus 
attiecībā uz jebkādu galīgo lēmumu, ko 
Komisija pieņēmusi atbilstīgi 22. pantam, 
tostarp attiecīgā gadījumā atzinumus, ko 
sniegusi neatkarīgu ievērojamu personu 
komiteja saskaņā ar 7. panta 2. punktu, 
pienācīgi ievērojot Regulas (EK) 
Nr. 45/2001 noteikumus,

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) Eiropas Parlamenta novērtējuma 
ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un 
par to, kādi pasākumi ir finansēti, kā 
minēts 27. pantā,

(j) Komisijas novērtējuma ziņojumu par šīs 
regulas piemērošanu un par to, kādi 
pasākumi ir finansēti, kā minēts 27. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. No Eiropas politiskās partijas biedru 
saraksta, kas pievienots partijas statūtiem 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu un atjaunināts 
saskaņā ar 6. panta 7. punktu, Eiropas 
Parlaments publicē kopējo biedru skaitu, 
juridisko personu, kuras ir partijas biedri, 
identitāti, kā arī to fizisko personu vārdus, 
kuri ir devuši skaidru rakstisku piekrišanu 
to publikācijai. Eiropas politiskās partijas 
pieprasa šo piekrišanu no visām fiziskās 
personām, kas ir partijas biedri.

2. No Eiropas politiskās partijas biedru 
saraksta, kas pievienots partijas statūtiem 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu un atjaunināts 
saskaņā ar 6. panta 7. punktu, Komisija 
publicē kopējo biedru skaitu, juridisko 
personu, kuras ir partijas biedri, identitāti, 
kā arī to fizisko personu vārdus, kuri ir 
devuši skaidru rakstisku piekrišanu to 
publikācijai. Eiropas politiskās partijas 
pieprasa šo piekrišanu no visām fiziskās 
personām, kas ir partijas biedri.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi, publiski pieejamā 
paziņojumā par personas datu aizsardzību 
sniedz potenciālajiem biedriem un līdzekļu 
devējiem, informāciju, kas noteikta 
Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, un informē 
tos, ka viņu personas datus var publicēt un 
tos revīzijas un kontroles nolūkos var 
apstrādāt Eiropas Parlaments, OLAF, 
Revīzijas palāta, valsts kompetentās 
iestādes un to pilnvarotas neatkarīgas 
organizācijas vai eksperti. Eiropas 
Parlaments, piemērojot 11.pantu Regulā 
(EK) Nr. 45/2001, uzaicinājumos veikt 
[iemaksas] vai iesniegt priekšlikumus 
saskaņā ar 13. panta 1. punktu ietver to 
pašu informāciju.

3. Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi publiski pieejamā
paziņojumā par personas datu aizsardzību 
sniedz potenciālajiem biedriem un līdzekļu 
devējiem informāciju, kas noteikta 
Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, un informē 
tos, ka viņu personas datus var publicēt un 
tos revīzijas un kontroles nolūkos var 
apstrādāt Komisija, OLAF, Revīzijas 
palāta, valsts kompetentās iestādes un to 
pilnvarotas neatkarīgas organizācijas vai 
eksperti. Eiropas Parlaments, piemērojot 
11. pantu Regulā (EK) Nr. 45/2001, 
uzaicinājumos [veikt iemaksas] vai 
iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 13. panta 
1. punktu ietver to pašu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo 
regulu, Eiropas Parlaments un komiteja, 
kas minēta 7. panta 2. punktā, ievēro 
Regulu (EK) Nr. 45/2001. Attiecībā uz 
personas datu apstrādi tos uzskata par datu 
pārziņiem [par personas datu apstrādi 
atbildīgajām personām] saskaņā ar 2. panta 
d) punktu Regulā (EK) Nr. 45/2001.

1. Apstrādājot personas datus saskaņā ar šo 
regulu, Eiropas Parlaments, Komisija un 
komiteja, kas minēta 7. panta 2. punktā, 
ievēro Regulu (EK) Nr. 45/2001. Attiecībā 
uz personas datu apstrādi tos uzskata par 
datu pārziņiem [par personas datu apstrādi 
atbildīgajām personām] saskaņā ar 2. panta 
d) punktu Regulā (EK) Nr. 45/2001.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Gerald Häfner
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Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments un komiteja, kas 
minēta 7. panta 2. punktā, nodrošina, ka 
personas datus, ko tie vāc saskaņā ar šo 
regulu, neizmanto citiem mērķiem, kā vien 
lai nodrošinātu Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu finansēšanas un 
dalības Eiropas politiskajās partijās 
likumību, pareizību un pārredzamību. Tās 
iznīcina šos personas datus vēlākais 
24 mēnešus pēc tam, kad ir publicētas 
attiecīgās daļas saskaņā ar 24. pantu.

3. Eiropas Parlaments, Komisija un 
komiteja, kas minēta 7. panta 2. punktā, 
nodrošina, ka personas datus, ko tie vāc 
saskaņā ar šo regulu, neizmanto citiem 
mērķiem, kā vien lai nodrošinātu Eiropas 
politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
finansēšanas un dalības Eiropas 
politiskajās partijās likumību, pareizību un 
pārredzamību. Tās iznīcina šos personas 
datus vēlākais 24 mēnešus pēc tam, kad ir 
publicētas attiecīgās daļas saskaņā ar 
24. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentās valsts iestādes un 
neatkarīgās organizācijas vai eksperti, kas 
pilnvaroti revidēt pārskatus, izmanto 
personas datus, kurus tie saņem, tikai 
Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finanšu kontrolei. Tās
iznīcina šos personas datus saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem pēc 
tam, kad tie nosūtīti Eiropas Parlamentam
saskaņā ar 20. panta 3. punktu.

4. Kompetentās valsts iestādes un 
neatkarīgās organizācijas vai eksperti, kas 
pilnvaroti revidēt pārskatus, izmanto 
personas datus, kurus tie saņem, tikai 
Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finanšu kontrolei. Tie
iznīcina šos personas datus saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem pēc 
tam, kad tie nosūtīti Komisijai saskaņā ar 
20. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Gerald Häfner
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Regulas priekšlikums
25. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
uzrauga un nodrošina, ka Eiropas 
Parlaments un komiteju, kas minēta 
7. panta 2. punktā, ievēro un aizsargā 
fizisku personu pamattiesības un 
pamatbrīvības, apstrādājot personas datus 
saskaņā ar šo regulu. Neierobežojot 
jebkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
katrs datu subjekts var iesniegt sūdzību 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, 
ja viņš uzskata, ka viņa vai viņas tiesības 
uz viņu personas datu aizsardzību ir 
pārkāptas šo datu apstrādes rezultātā, ko 
veicis Eiropas Parlaments vai komiteja.

7. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
uzrauga un nodrošina, ka Eiropas 
Parlaments, Eiropas Komisija un komiteja, 
kas minēta 7. panta 2. punktā, ievēro un 
aizsargā fizisku personu pamattiesības un 
pamatbrīvības, apstrādājot personas datus 
saskaņā ar šo regulu. Neierobežojot 
jebkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
katrs datu subjekts var iesniegt sūdzību 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, 
ja viņš uzskata, ka viņa vai viņas tiesības 
uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas 
šo datu apstrādes rezultātā, ko veicis 
Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija vai 
komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments izstrādā 
administratīvas pārsūdzības procedūras 
attiecībā uz visiem lēmumiem, kas saistīti 
ar statūtu reģistrāciju, finansējumu vai 
sodiem.

1. Eiropas Parlaments, pamatojoties uz 
sūdzībām, ko iesniegušas personas, 
kurām ir leģitīmas intereses apstrīdēt 
pieņemtu lēmumu, var pārskatīt savus 
lēmumus, kas saistīti ar statūtu reģistrāciju, 
finansējumu vai sodiem.

Or. bg

Pamatojums

Regula paredz iespēju personām, kuras iesniedz reģistrācijas pieteikumus, kā arī jau 
reģistrētām Eiropas politiskajām partijām vai politiskajiem fondiem administratīvi un tiesiski 
apstrīdēt Eiropas Parlamenta lēmumus, kas saistīti ar statūtu reģistrāciju, finansējumu vai 
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sodiem. Administratīvās pārsūdzības procedūras ietvaros Eiropas Parlamentam ir juridiska 
kompetence pārskatīt savus lēmumus, ja to pieprasījušas personas, kurām ir leģitīmas 
intereses un kuras iesniegušas Parlamentam attiecīgu sūdzību.

Grozījums Nr. 64
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments izstrādā
administratīvas pārsūdzības procedūras 
attiecībā uz visiem lēmumiem, kas saistīti 
ar statūtu reģistrāciju, finansējumu vai 
sodiem.

1. Komisija paredz administratīvas 
pārsūdzības procedūras attiecībā uz visiem 
lēmumiem, kas saistīti ar statūtu 
reģistrāciju, finansējumu vai sodiem.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīva pārsūdzība nav pamats 
lēmuma apturēšanai. Eiropas Parlaments
tomēr var, ja tas uzskata, ka lietas apstākļi 
to prasa, apturēt pieņemtā lēmuma 
piemērošanu.

2. Sūdzības iesniegšana nav pamats 
lēmuma apturēšanai. Ja saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta vērtējumu lietas 
apstākļi to prasa, Eiropas Parlaments var 
apturēt pieņemtā lēmuma piemērošanu. Ja 
Eiropas Parlaments sūdzību noraida, tam 
ir pienākums šo sūdzību iesniegt 
pārskatīšanai kompetentajā iestādē —
Eiropas Savienības Tiesā.

Or. bg

Pamatojums

The regulation provides for administrative and judicial challenges to European Parliament 
decisions linked to the registration of statutes, funding or penalties by persons submitting 
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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.

Grozījums Nr. 66
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Administratīva pārsūdzība nav pamats 
lēmuma apturēšanai. Eiropas Parlaments
tomēr var, ja tas uzskata, ka lietas apstākļi 
to prasa, apturēt pieņemtā lēmuma 
piemērošanu.

2. Administratīva pārsūdzība nav pamats 
lēmuma apturēšanai. Komisija tomēr var, 
ja tā uzskata, ka lietas apstākļi to prasa, 
apturēt pieņemtā lēmuma piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Dimitar Stoyanov

Regulas priekšlikums
26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
šo regulu, var uzsākt tiesvedību Eiropas 
Savienības tiesā saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību.

3. Par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
šo regulu, var uzsākt tiesvedību Eiropas 
Savienības Tiesā saskaņā ar attiecīgajiem 
noteikumiem Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību. Regulas 26. panta 
1. punktā minētos lēmumus var apstrīdēt 
arī, tikai pārsūdzot tos tiesā.

Or. bg

Pamatojums

The regulation provides for administrative and judicial challenges to European Parliament 
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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.

Grozījums Nr. 68
Gerald Häfner

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments pieņem lēmumu, kurā 
paredz noteikumus un procedūras šīs 
regulas īstenošanai, tostarp reģistra 
izveidei.

Komisija pieņem īstenošanas regulu, kurā 
paredz noteikumus un procedūras šīs 
regulas īstenošanai, tostarp reģistra 
izveidei.

Or. en


