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Amendement 6
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Europese politieke partijen en 
stichtingen moeten het recht krijgen 
personeel in dienst te nemen 
overeenkomstig artikel 2, sub c), van de 
Regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen, op gelijke voet met de 
politieke fracties van het Europees 
Parlement.

Or. en

Amendement 7
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
die als zodanig op Europees niveau 
erkenning willen in de vorm van een 
Europese rechtsstatus en middelen uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
willen ontvangen, dienen bepaalde 
beginselen in acht te nemen en aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen. 
Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
dienen met name de waarden te 
eerbiedigen waarop de Europese Unie 
berust en die zijn vastgelegd in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese
Unie en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie.

(10) Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
die als zodanig op Europees niveau 
erkenning willen in de vorm van een 
Europese rechtsstatus en middelen uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
willen ontvangen, dienen bepaalde 
beginselen in acht te nemen en aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen. 
Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
dienen met name de waarden te
eerbiedigen waarop de Europese Unie 
berust en die zijn vastgelegd in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. Om nieuwe 
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formaties een kans te geven op het 
politieke toneel en bij te dragen aan een 
levendig democratisch bestel in de 
Europese Unie en om te waarborgen dat 
zoveel mogelijk politieke allianties vallen 
onder de transparantie- en 
toezichtsbepalingen van deze verordening, 
moet de drempel voor registratie als 
Europese politieke partij voor formeel 
goed georganiseerde transnationale 
politieke allianties gemakkelijk te 
bereiken zijn, zonder dat electoraal succes 
daarbij als voorwaarde wordt gesteld.

Or. en

Amendement 8
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er dienen beginselen en 
minimumvereisten voor het bestuur en de 
interne organisatie van Europese politieke 
partijen te worden vastgesteld, met name 
om te waarborgen dat er hoge normen 
inzake interne partijdemocratie worden 
onderschreven en geëerbiedigd. De statuten 
van een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting dienen ook een 
reeks administratieve en juridische 
basisbepalingen te bevatten.

(11) Er dienen beginselen en 
minimumvereisten voor het bestuur en de 
interne organisatie van Europese politieke 
partijen te worden vastgesteld, met name 
om te waarborgen dat er hoge normen 
inzake interne partijdemocratie worden 
onderschreven en geëerbiedigd, in het 
bijzonder met betrekking tot de 
procedures voor de selectie van 
kandidaten en de samenstelling van de 
kieslijsten voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement door de nationale 
politieke partijen. De statuten van een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting dienen ook een reeks 
administratieve en juridische 
basisbepalingen te bevatten.

Or. en
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Amendement 9
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alleen Europese politieke partijen en 
daaraan verbonden Europese politieke 
stichtingen die als zodanig zijn erkend en 
een Europese rechtsstatus hebben 
verkregen, dienen in aanmerking te komen 
voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie. Hoewel 
het van cruciaal belang is dat de 
voorwaarden voor de vorming van een 
Europese politieke partij niet buitensporig 
zijn, maar door georganiseerde en serieuze 
transnationale allianties van politieke 
partijen en/of natuurlijke personen 
eenvoudig kunnen worden vervuld, moeten 
er vanwege de beperkte middelen die uit de 
EU-begroting kunnen worden toegekend, 
ook evenredige criteria worden vastgesteld 
waaruit objectief blijkt dat een Europese 
politieke partij Europese ambitie heeft en 
reële electorale steun geniet. Een dergelijk 
criterium kan het best betrekking hebben 
op de uitslagen van de verkiezingen voor 
het Europees Parlement, waaraan de 
Europese politieke partijen krachtens deze 
verordening moeten deelnemen, omdat 
deze uitslagen een nauwkeurige indicatie
geven van het electorale draagvlak van een 
Europese politieke partij. Het criterium 
dient de rol die het Europees Parlement 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van het 
Verdrag betreffende Europese Unie heeft 
als rechtstreekse vertegenwoordiging van 
de burgers van de Unie te weerspiegelen, 
alsook het doel van Europese politieke 
partijen om volledig deel te nemen aan het 
democratisch proces van de Unie en om 
actief bij te dragen tot de representatieve 
democratie van Europa, teneinde 
uitdrukking te geven aan de standpunten, 
meningen en politieke wensen van de 

(12) Alleen Europese politieke partijen en 
daaraan verbonden Europese politieke 
stichtingen die als zodanig zijn erkend en 
een Europese rechtsstatus hebben 
verkregen, dienen in aanmerking te komen 
voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie. Hoewel 
het van cruciaal belang is dat de 
voorwaarden voor de vorming van een 
Europese politieke partij niet buitensporig 
zijn, maar door georganiseerde en serieuze 
transnationale allianties van politieke 
partijen en/of natuurlijke personen 
eenvoudig kunnen worden vervuld, moeten 
er vanwege de beperkte middelen die uit de 
EU-begroting kunnen worden toegekend, 
ook evenredige criteria worden vastgesteld 
waaruit objectief blijkt dat een Europese 
politieke partij Europese ambitie heeft en 
reële electorale steun geniet. Een dergelijk
criterium kan het best betrekking hebben 
op de uitslagen van de verkiezingen voor 
het Europees Parlement, waaraan de 
Europese politieke partijen krachtens deze 
verordening moeten deelnemen, omdat 
deze uitslagen een nauwkeurige indicatie 
geven van het electorale draagvlak van een 
Europese politieke partij. Het criterium 
dient de rol die het Europees Parlement 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van het 
Verdrag betreffende Europese Unie heeft 
als rechtstreekse vertegenwoordiging van 
de burgers van de Unie te weerspiegelen, 
alsook het doel van Europese politieke 
partijen om volledig deel te nemen aan het 
democratisch proces van de Unie en om 
actief bij te dragen tot de representatieve 
democratie van Europa, teneinde 
uitdrukking te geven aan de standpunten, 
meningen en politieke wensen van de 
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burgers van de Unie. Daarom dienen alleen 
Europese politieke partijen die door ten 
minste één lid worden vertegenwoordigd in 
het Europees Parlement en alleen Europese 
politieke stichtingen die hiertoe een 
aanvraag indienen via een Europese 
politieke partij die door ten minste één van 
haar leden wordt vertegenwoordigd in het 
Europees Parlement in aanmerking te 
komen voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie.

burgers van de Unie. Daarom dienen alleen 
Europese politieke partijen die door ten 
minste één lid worden vertegenwoordigd in 
het Europees Parlement of die bij de laatste 
verkiezingen in een aanzienlijk aantal 
lidstaten een bepaald niveau van 
electorale steun hebben verworven en 
Europese politieke stichtingen die hiertoe 
een aanvraag indienen via een Europese 
politieke partij die door ten minste één van 
haar leden wordt vertegenwoordigd in het 
Europees Parlement in aanmerking te 
komen voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 10
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Omwille van de transparantie en ter 
versterking van de democratische controle 
en verantwoording van de Europese 
politieke partijen en de Europese politieke 
stichtingen dient informatie die van 
aanzienlijk openbaar belang wordt geacht 
en met name betrekking heeft op hun 
statuten, samenstelling, jaarrekeningen, 
donateurs en donaties, [bijdragen] en 
subsidies uit de begroting van de Unie, 
evenals informatie betreffende de besluiten 
van het Europees Parlement inzake 
registratie, financiering en sancties, te 
worden bekendgemaakt. Het 
doeltreffendste middel om gelijke 
voorwaarden voor en eerlijke mededinging 
tussen politieke krachten te bevorderen en 
voor open, transparante en democratische 
wetgevings- en verkiezingsprocessen te 
zorgen, teneinde het vertrouwen van de 
burgers en kiezers in de Europese 

(19) Omwille van de transparantie en ter 
versterking van de democratische controle 
en verantwoording van de Europese 
politieke partijen en de Europese politieke 
stichtingen dient informatie die van 
aanzienlijk openbaar belang wordt geacht 
en met name betrekking heeft op hun 
statuten, samenstelling, jaarrekeningen, 
donateurs en donaties, [bijdragen] en 
subsidies uit de begroting van de Unie, 
evenals informatie betreffende de besluiten 
van de Commissie inzake registratie, 
financiering en sancties, te worden 
bekendgemaakt. Het doeltreffendste 
middel om gelijke voorwaarden voor en 
eerlijke mededinging tussen politieke 
krachten te bevorderen en voor open, 
transparante en democratische wetgevings-
en verkiezingsprocessen te zorgen, 
teneinde het vertrouwen van de burgers en 
kiezers in de Europese representatieve 
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representatieve democratie te sterken, en 
meer in het algemeen corruptie en 
machtmisbruik te voorkomen, is het tot
stand brengen van een regelgevingskader 
dat waarborgt dat deze informatie openbaar 
wordt gemaakt. Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel dient de 
verplichting om de identiteit van 
natuurlijke personen bekend te maken niet 
te gelden voor die leden van een Europese 
politieke partij die niet uitdrukkelijk in 
bekendmaking hebben toegestemd en 
evenmin voor donaties van 1 000 EUR of 
minder per jaar en per donateur. Het 
evenredigheidsbeginsel gebiedt ook dat 
informatie over donaties jaarlijks moet 
worden bekendgemaakt, behalve tijdens 
verkiezingscampagnes voor het Europees 
Parlement en voor donaties van meer dan 
12 000 EUR, die zo snel mogelijk moeten 
worden bekendgemaakt.

democratie te sterken, en meer in het 
algemeen corruptie en machtmisbruik te 
voorkomen, is het tot stand brengen van 
een regelgevingskader dat waarborgt dat 
deze informatie openbaar wordt gemaakt.
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel dient de 
verplichting om de identiteit van 
natuurlijke personen bekend te maken niet 
te gelden voor die leden van een Europese 
politieke partij die niet uitdrukkelijk in 
bekendmaking hebben toegestemd en 
evenmin voor donaties van 1 000 EUR of 
minder per jaar en per donateur. Het 
evenredigheidsbeginsel gebiedt ook dat 
informatie over donaties jaarlijks moet 
worden bekendgemaakt, behalve tijdens 
verkiezingscampagnes voor het Europees 
Parlement en voor donaties van meer dan 
12 000 EUR, die zo snel mogelijk moeten 
worden bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 11
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Omwille van de rechtszekerheid dient 
te worden verduidelijkt dat het Europees 
Parlement, de Europese politieke partijen 
en de daaraan verbonden Europese 
politieke stichtingen, de nationale 
autoriteiten die bevoegd zijn om toezicht 
uit te oefenen op bepaalde aspecten van de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen, 
en andere relevante derde partijen die in 
deze verordening worden genoemd of 
waarin deze verordening voorziet, gelden 
als verantwoordelijk voor de verwerking in 
de zin van Verordening (EG) nr. 45/2001 

(23) Omwille van de rechtszekerheid dient 
te worden verduidelijkt dat de Commissie, 
de Europese politieke partijen en de 
daaraan verbonden Europese politieke 
stichtingen, de nationale autoriteiten die 
bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op 
bepaalde aspecten van de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen, en andere relevante 
derde partijen die in deze verordening 
worden genoemd of waarin deze 
verordening voorziet, gelden als 
verantwoordelijk voor de verwerking in de 
zin van Verordening (EG) nr. 45/2001 of 
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of Richtlijn 95/46/EG. Ook dient de 
maximumperiode te worden vastgesteld 
gedurende welke de persoonsgegevens 
mogen worden bewaard die zijn verzameld 
om de wettigheid, regelmatigheid en 
transparantie van de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen, alsook die van de 
samenstelling van Europese politieke 
partijen te waarborgen. Als 
verantwoordelijke voor de verwerking 
dienen het Europees Parlement, de 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen, de bevoegde 
nationale autoriteiten en de relevante derde 
partijen alle maatregelen te nemen die 
nodig zijn om te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Richtlijn 
95/46/EG, in het bijzonder die betreffende 
de rechtmatigheid van de verwerking, de 
beveiliging van de verwerkingsactiviteiten, 
de informatieverstrekking aan de 
betrokkene en het recht van de betrokkene 
op toegang tot zijn persoonsgegevens en op 
correctie en uitwissing daarvan.

Richtlijn 95/46/EG. Ook dient de 
maximumperiode te worden vastgesteld 
gedurende welke de persoonsgegevens 
mogen worden bewaard die zijn verzameld 
om de wettigheid, regelmatigheid en 
transparantie van de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen, alsook die van de 
samenstelling van Europese politieke 
partijen te waarborgen. Als 
verantwoordelijke voor de verwerking 
dienen het Europees Parlement, de 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen, de bevoegde 
nationale autoriteiten en de relevante derde 
partijen alle maatregelen te nemen die 
nodig zijn om te voldoen aan de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Richtlijn 
95/46/EG, in het bijzonder die betreffende 
de rechtmatigheid van de verwerking, de 
beveiliging van de verwerkingsactiviteiten, 
de informatieverstrekking aan de 
betrokkene en het recht van de betrokkene 
op toegang tot zijn persoonsgegevens en op 
correctie en uitwissing daarvan.

Or. en

Amendement 12
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Er dienen specifieke regels en 
procedures te worden vastgesteld voor de 
verdeling van de kredieten die jaarlijks 
beschikbaar zijn op de algemene begroting 
van de Europese Unie, waarbij rekening 
wordt gehouden met enerzijds het aantal 
gegadigde partijen en anderzijds het 
aandeel van de in het Europees Parlement 
gekozen leden van elke Europese politieke 

(25) Er dienen specifieke regels en 
procedures te worden vastgesteld voor de 
verdeling van de kredieten die jaarlijks 
beschikbaar zijn op de algemene begroting 
van de Europese Unie, waarbij rekening 
wordt gehouden met enerzijds het aantal 
gegadigde partijen en anderzijds het 
aandeel van de in het Europees Parlement 
gekozen leden van elke Europese politieke 
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partij en, bij uitbreiding, de daaraan 
verbonden Europese politieke stichting.
Deze regels dienen te voorzien in strikte 
maatregelen inzake transparantie, 
boekhouding, audit en financiële controle 
van de Europese politieke partijen en de 
daaraan verbonden Europese politieke 
stichtingen, in auditbepalingen van het 
Europees Parlement en de Rekenkamer, 
en in evenredige sancties, onder meer voor 
het geval een Europese politieke partij of 
een Europese politieke stichting de 
waarden schendt waarop de Unie berust.

partij en, bij uitbreiding, de daaraan 
verbonden Europese politieke stichting.
Deze regels dienen te voorzien in strikte 
maatregelen inzake transparantie, 
boekhouding, audit en financiële controle 
van de Europese politieke partijen en de 
daaraan verbonden Europese politieke
stichtingen, in auditbepalingen van de 
Commissie en de Rekenkamer, en in 
evenredige sancties, onder meer voor het 
geval een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting de waarden 
schendt waarop de Unie berust.

Or. en

Amendement 13
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Het Europees Parlement dient 
regelmatig te controleren of nog wordt 
voldaan aan de voorwaarden en vereisten 
in verband met de registratie en 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen. 
Deze controle dient jaarlijks te worden 
verricht of naar aanleiding van een met 
redenen omkleed verzoek van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Besluiten inzake de eerbiediging van de 
waarden waarop de Unie berust, mogen 
alleen worden genomen volgens een 
speciaal hiervoor bestemde procedure en in 
overleg met een comité van onafhankelijke 
vooraanstaande personen.

(26) De Commissie dient regelmatig te 
controleren of nog wordt voldaan aan de 
voorwaarden en vereisten in verband met 
de registratie en financiering van Europese 
politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen. Deze controle dient jaarlijks te 
worden verricht of naar aanleiding van een 
met redenen omkleed verzoek van een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, 
alsmede op verzoek van het Europees 
Parlement. Besluiten inzake de 
eerbiediging van de waarden waarop de 
Unie berust, mogen alleen worden 
genomen volgens een speciaal hiervoor 
bestemde procedure en in overleg met een 
comité van onafhankelijke vooraanstaande 
personen. Tegen besluiten om de status 
van Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting in te trekken kan 
beroep worden aangetekend bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie, 
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overeenkomstig artikel 263 VWEU.

Or. en

Amendement 14
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De technische ondersteuning van het 
Europees Parlement aan Europese 
politieke partijen dient op het beginsel van 
gelijke behandeling te zijn gebaseerd, 
tegen overlegging van een factuur en tegen 
betaling te worden verleend en regelmatig 
aan openbare verslaglegging te worden 
onderworpen.

(27) De technische ondersteuning van de 
Commissie aan Europese politieke partijen 
dient op het beginsel van gelijke 
behandeling te zijn gebaseerd, tegen 
overlegging van een factuur en tegen 
betaling te worden verleend en regelmatig 
aan openbare verslaglegging te worden 
onderworpen.

Or. en

Amendement 15
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is in ten minste een vierde van de 
lidstaten vertegenwoordigd door leden van 
het Europees Parlement, of leden van 
nationale dan wel regionale parlementen, 
of leden van regionale assemblees, of

(b) zij bestaat uit organisaties die in ten 
minste een vierde van de lidstaten wettelijk 
erkend zijn als nationale en/of regionale 
partij,

Or. en

Amendement 16
Sari Essayah
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is in ten minste een vierde van de 
lidstaten vertegenwoordigd door leden van 
het Europees Parlement, of leden van 
nationale dan wel regionale parlementen, 
of leden van regionale assemblees, of

(b) zij is in ten minste een vierde van de 
lidstaten vertegenwoordigd door leden van 
het Europees Parlement, of, via de 
aangesloten partijen, door leden van 
nationale dan wel regionale parlementen, 
of leden van regionale assemblees, of

Or. fi

Amendement 17
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

zij heeft in ten minste een vierde van de 
lidstaten bij de laatste verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten minste drie 
procent van de in ieder van die lidstaten 
uitgebrachte stemmen behaald;

Schrappen

Or. en

Amendement 18
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

zij heeft in ten minste een vierde van de 
lidstaten bij de laatste verkiezingen voor 
het Europees Parlement ten minste drie 
procent van de in ieder van die lidstaten 
uitgebrachte stemmen behaald;

Schrappen
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Or. fi

Amendement 19
Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de democratische verkiezing van en het 
democratische besluitvormingsproces 
binnen alle andere bestuursorganen, met 
voor elk van deze organen de 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
samenstelling, evenals de procedures voor 
de benoeming en het ontslag van de leden 
van deze organen en duidelijke en 
transparante criteria voor de selectie van 
kandidaten en de verkiezing van 
functionarissen, wier mandaat in de tijd 
beperkt is, maar kan worden verlengd;

(d) de democratische verkiezing van en het 
democratische besluitvormingsproces 
binnen alle andere bestuursorganen, met 
voor elk van deze organen de 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
samenstelling, evenals de procedures voor 
de benoeming en het ontslag van de leden 
van deze organen en duidelijke en 
transparante criteria voor de selectie van 
kandidaten die moet plaats vinden via een 
democratische procedure en de verkiezing 
van functionarissen, wier mandaat in de 
tijd beperkt is, maar kan worden verlengd;

Or. en

Amendement 20
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de verplichting voor de 
deelnemende partijen om de 
kandidatenlijst voor de verkiezingen voor 
het Europees Parlement via een open, 
democratisch proces vast te stellen, 
waarbij alle partijleden actief en passief 
aan de selectieprocedure kunnen 
deelnemen en kunnen meebeslissen over 
de volgorde van de kandidaten op de 
kieslijst,
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Or. en

Amendement 21
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement stelt een 
register op (hierna "het register" genoemd) 
waarin Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen worden 
geregistreerd.

1. De Commissie stelt een register op
(hierna "het register" genoemd) waarin 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen worden geregistreerd.

Or. en

Amendement 22
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om haar statuten te laten registreren 
politieke alliantie in de zin van artikel 2, lid
2, of de met een Europese politieke partij 
verbonden politieke stichting een 
registratieverzoek aan het Europees 
Parlement.

2. Om haar statuten te laten registreren
dient de politieke alliantie in de zin van 
artikel 2, punt 2, of de met een Europese 
politieke partij verbonden politieke 
stichting een registratieverzoek in bij de 
Commissie.

Or. en

Amendement 23
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen drie maanden na ontvangst van 
het registratieverzoek neemt het Europees 
Parlement hierover een besluit, dat het in 
het Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendmaakt, samen met de statuten van 
de partij of stichting of, indien het verzoek 
niet werd ingewilligd, de redenen van de 
weigering.

5. Binnen drie maanden na ontvangst van 
het registratieverzoek neemt de Commissie
hierover een besluit, dat zij in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendmaakt, samen met de statuten van 
de partij of stichting of, indien het verzoek 
niet werd ingewilligd, de redenen van de 
weigering.

Or. en

Amendement 24
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wijzigingen met betrekking tot de 
overeenkomstig lid 3 bij het 
registratieverzoek ingediende documenten 
of statuten, worden binnen vier weken aan
het Europees Parlement ter kennis 
gebracht.

6. Wijzigingen met betrekking tot de 
overeenkomstig lid 3 bij het 
registratieverzoek ingediende documenten 
of statuten, worden binnen vier weken aan
de Commissie ter kennis gebracht.

Or. en

Amendement 25
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De bijgewerkte ledenlijst van de 
Europese politieke partij, die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, bij de 
statuten van de partij wordt gevoegd, wordt 
jaarlijks aan het Europees Parlement

7. De bijgewerkte ledenlijst van de 
Europese politieke partij, die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, bij de 
statuten van de partij wordt gevoegd, wordt 
jaarlijks aan de Commissie toegezonden, of 
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toegezonden, of binnen vier weken na het 
aanbrengen van wijzigingen waardoor de 
Europese politieke partij mogelijk niet 
meer aan de eisen van artikel 3, lid 1, onder 
b), voldoet.

binnen vier weken na het aanbrengen van 
wijzigingen waardoor de Europese 
politieke partij mogelijk niet meer aan de 
eisen van artikel 3, lid 1, onder b), voldoet.

Or. en

Amendement 26
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie brengt jaarlijks 
verslag uit aan het Europees Parlement 
over alle relevante informatie als bedoeld 
in de leden 3 tot en met 7 van dit artikel 
die zij heeft ontvangen. Zij stelt het 
Europees Parlement onverwijld in kennis 
van iedere wijziging die aanzienlijke 
gevolgen kan hebben voor de vervulling 
van de voorwaarden voor registratie als 
bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5.

Or. en

Amendement 27
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement verifieert 
jaarlijks of de Europese politieke partijen 
en de Europese politieke stichtingen nog 
steeds aan de voorwaarden en vereisten 
van de artikelen 3, 4 en 5 voldoen.

1. De Commissie verifieert jaarlijks of de 
Europese politieke partijen en de Europese 
politieke stichtingen nog steeds aan de 
voorwaarden en vereisten van de 
artikelen 3, 4 en 5 voldoen.

Or. en
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Amendement 28
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een kwart van zijn 
leden, dat ten minste drie fracties in het 
Europees Parlement vertegenwoordigt, 
onderzoekt het Europees Parlement op 
grond van een met meerderheid van zijn 
leden genomen besluit, of een bepaalde 
Europese politieke partij nog steeds aan de 
voorwaarde van artikel 3, lid 1, onder c), 
voldoet en of een bepaalde Europese 
politieke stichting nog steeds aan de 
voorwaarde van artikel 3, lid 2, onder c), 
voldoet.

2. De Commissie kan onderzoeken of een 
bepaalde Europese politieke partij nog 
steeds aan de voorwaarde van artikel 3, lid 
1, onder c), voldoet en of een bepaalde 
Europese politieke stichting nog steeds aan 
de voorwaarde van artikel 3, lid 2, onder c) 
voldoet.

Or. fi

Amendement 29
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een kwart van zijn 
leden, dat ten minste drie fracties in het 
Europees Parlement vertegenwoordigt, 
onderzoekt het Europees Parlement op 
grond van een met meerderheid van zijn 
leden genomen besluit, of een bepaalde 
Europese politieke partij nog steeds aan de 
voorwaarde van artikel 3, lid 1, onder c), 
voldoet en of een bepaalde Europese 
politieke stichting nog steeds aan de 
voorwaarde van artikel 3, lid 2, onder c), 
voldoet.

2. Op verzoek van een kwart van zijn 
leden, dat ten minste drie fracties in het 
Europees Parlement vertegenwoordigt, 
onderzoekt het Europees Parlement op 
grond van een met meerderheid van zijn 
leden genomen besluit, of naar zijn 
oordeel een bepaalde Europese politieke 
partij nog steeds aan de voorwaarde van 
artikel 3, lid 1, onder c), voldoet en of een 
bepaalde Europese politieke stichting nog 
steeds aan de voorwaarde van artikel 3, 
lid 2, onder c), voldoet.
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Or. en

Amendement 30
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaand aan dit besluit worden de 
vertegenwoordigers van de desbetreffende 
Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting door het Europees 
Parlement gehoord en wordt een comité 
van onafhankelijke vooraanstaande 
personen door het Europees Parlement 
verzocht binnen een redelijke termijn over 
de kwestie advies uit te brengen.

Voorafgaand aan dit besluit worden de 
vertegenwoordigers van de desbetreffende 
Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting door de Commissie
gehoord en wordt een comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen 
door het Europees Parlement verzocht 
binnen een redelijke termijn over de 
kwestie advies uit te brengen.

Or. fi

Amendement 31
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon kan te allen tijde bij het 
Europees Parlement een met redenen 
omkleed verzoek indienen om te 
onderzoeken of nog steeds aan één of meer 
van de in lid 1 bedoelde voorwaarden en 
vereisten wordt voldaan. Een schending 
van de waarden waarop de Unie berust 
door een Europese politieke partij, met 
inbegrip van haar leden, of een Europese 
politieke stichting kan enkel 
overeenkomstig lid 2 worden vastgesteld.

3. Elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon kan te allen tijde bij de 
Commissie een met redenen omkleed 
verzoek indienen om te onderzoeken of 
nog steeds aan één of meer van de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en vereisten wordt 
voldaan. Een schending van de waarden 
waarop de Unie berust door een Europese 
politieke partij, met inbegrip van haar 
leden, of een Europese politieke stichting 
kan enkel overeenkomstig lid 2 worden 
vastgesteld.

Or. fi
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Amendement 32
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon kan te allen tijde bij het 
Europees Parlement een met redenen 
omkleed verzoek indienen om te 
onderzoeken of nog steeds aan één of meer 
van de in lid 1 bedoelde voorwaarden en 
vereisten wordt voldaan. Een schending 
van de waarden waarop de Unie berust 
door een Europese politieke partij, met 
inbegrip van haar leden, of een Europese 
politieke stichting kan enkel 
overeenkomstig lid 2 worden vastgesteld.

3. Elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon kan te allen tijde bij de 
Commissie een met redenen omkleed 
verzoek indienen om te onderzoeken of 
nog steeds aan één of meer van de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en vereisten wordt 
voldaan. Een schending van de waarden 
waarop de Unie berust door een Europese 
politieke partij, met inbegrip van haar 
leden, of een Europese politieke stichting 
kan enkel overeenkomstig lid 2 worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 33
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Komt de Commissie tot de bevinding 
dat niet langer aan de voorwaarden van 
artikel 3, lid 1, onder c) betreffende 
registratie van een politieke partij en 
artikel 3, lid 2, onder c) betreffende 
registratie van een Europese politieke 
stichting wordt voldaan of dient het 
Europees Parlement een verzoek in als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel, dan besluit 
de Commissie over eventuele schrapping 
uit het register.

Or. en
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Amendement 34
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Komt het Europees Parlement tot de 
bevinding dat niet langer aan de 
voorwaarden of vereisten van lid 1 wordt 
voldaan, dan zijn de bepalingen van artikel 
11, artikel 22 of beide van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van artikel 
23.

4. Komt de Commissie tot de bevinding dat 
niet langer aan de voorwaarden of 
vereisten van lid 1 wordt voldaan, dan zijn 
de bepalingen van artikel 11, artikel 22 of 
beide van toepassing, met inachtneming 
van de bepalingen van artikel 23.

Or. en

Amendement 35
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement neemt een 
besluit inzake de beëindiging van de 
Europese rechtsstatus en de schrapping uit 
het register.

2. De Commissie neemt een besluit inzake 
de beëindiging van de Europese 
rechtsstatus en de schrapping uit het 
register.

Or. en

Amendement 36
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een Europese politieke partij die 1. Een Europese politieke partij die 
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overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde voorwaarden en procedures is 
geregistreerd, die door ten minste één van 
haar leden in het Europees Parlement is 
vertegenwoordigd, en die zich niet in één 
van de in artikel [93] van het Financieel 
Reglement bedoelde uitsluitingsgevallen 
bevindt, kan een verzoek om financiering 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie indienen, overeenkomstig de 
voorwaarden en bepalingen die door het 
Europees Parlement in een oproep tot het 
indienen van [verzoeken om bijdragen] zijn 
vastgesteld.

overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde voorwaarden en procedures is 
geregistreerd, die door ten minste één van 
haar leden in het Europees Parlement is 
vertegenwoordigd of die bij de laatste 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement in ten minste een kwart van de 
lidstaten ten minste 1% van de stemmen 
heeft gehaald, en die zich niet in één van 
de in artikel [93] van het Financieel 
Reglement bedoelde uitsluitingsgevallen 
bevindt, kan een verzoek om financiering 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie indienen, overeenkomstig de 
voorwaarden en bepalingen die door het 
Europees Parlement in een oproep tot het 
indienen van [verzoeken om bijdragen] zijn
vastgesteld.

Or. en

Amendement 37
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen leggen, bij het 
indienen van hun jaarrekeningen bij het 
Europees Parlement in overeenstemming 
met artikel 19, eveneens een lijst van 
donateurs over waarop zowel hun 
respectieve donaties als de aard en waarde 
van elk van de donaties worden vermeld.
Dit lid geldt eveneens voor de in de leden 7 
en 8 bedoelde bijdragen van leden.

2. Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen leggen, bij het 
indienen van hun jaarrekeningen bij de 
Commissie in overeenstemming met 
artikel 19, eveneens een lijst van donateurs 
over waarop zowel hun respectieve 
donaties als de aard en waarde van elk van 
de donaties worden vermeld. Dit lid geldt 
eveneens voor de in de leden 7 en 8 
bedoelde bijdragen van leden.

Or. en

Amendement 38
Gerald Häfner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Donaties die Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen in de zes 
maanden voorafgaand aan verkiezingen 
voor het Europees Parlement ontvangen, 
worden wekelijks schriftelijk en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
lid 2 aan het Europees Parlement gemeld.

3. Donaties die Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen in de zes 
maanden voorafgaand aan verkiezingen 
voor het Europees Parlement ontvangen, 
worden wekelijks schriftelijk en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
lid 2 aan de Commissie gemeld.

Or. en

Amendement 39
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Afzonderlijke donaties ter waarde van 
meer dan 12 000 EUR die door de 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen zijn aangenomen, 
worden onmiddellijk schriftelijk en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
lid 2 aan het Europees Parlement gemeld.

4. Afzonderlijke donaties ter waarde van 
meer dan 12 000 EUR die door de 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen zijn aangenomen, 
worden onmiddellijk schriftelijk en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
lid 2 aan de Commissie gemeld.

Or. en

Amendement 40
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien terugbetaling niet mogelijk is, aan
het Europees Parlement gemeld. De 

– indien terugbetaling niet mogelijk is, aan
de Commissie gemeld. De ordonnateur 
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ordonnateur stelt daarop een 
schuldvordering vast en geeft opdracht 
deze in te vorderen, overeenkomstig de 
artikelen [71] en [72] van het Financieel 
Reglement. De middelen worden als 
algemene ontvangsten in de afdeling van 
het Europees Parlement in de begroting 
opgenomen.

stelt daarop een schuldvordering vast en 
geeft opdracht deze in te vorderen, 
overeenkomstig de artikelen [71] en [72] 
van het Financieel Reglement. De 
middelen worden als algemene 
ontvangsten in de afdeling van het 
Europees Parlement in de begroting 
opgenomen.

Or. en

Amendement 41
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale autoriteiten en het Europees 
Parlement maken praktische afspraken om 
informatie over de Europese politieke 
partijen en de Europese politieke 
stichtingen uit te wisselen.

De nationale autoriteiten en de Commissie
maken praktische afspraken om informatie 
over de Europese politieke partijen en de 
Europese politieke stichtingen uit te 
wisselen.

Or. en

Amendement 42
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het besluit of de overeenkomst tot 
toekenning van een [bijdrage] of subsidie 
wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat het 
Europees Parlement en de Rekenkamer 
bevoegd zijn om aan de hand van stukken 
en ter plaatse controle uit te oefenen op een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting die respectievelijk een 
[bijdrage] of een subsidie uit de algemene 

5. In het besluit of de overeenkomst tot 
toekenning van een [bijdrage] of subsidie 
wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat de 
Commissie en de Rekenkamer bevoegd 
zijn om aan de hand van stukken en ter 
plaatse controle uit te oefenen op een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting die respectievelijk een 
[bijdrage] of een subsidie uit de algemene 
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begroting van de Europese Unie heeft 
ontvangen.

begroting van de Europese Unie heeft 
ontvangen.

Or. en

Amendement 43
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere vorm van technische ondersteuning 
door het Europees Parlement van 
Europese politieke partijen berust op het 
beginsel van gelijke behandeling. Zij wordt 
verleend volgens voorwaarden die niet 
ongunstiger zijn dan die welke gelden voor 
andere externe organisaties en 
verenigingen waaraan vergelijkbare 
voorzieningen ter beschikking kunnen 
worden gesteld en zij wordt verleend tegen 
overlegging van een factuur en tegen 
betaling.

Iedere vorm van technische ondersteuning 
door de Commissie van Europese politieke 
partijen berust op het beginsel van gelijke 
behandeling. Zij wordt verleend volgens 
voorwaarden die niet ongunstiger zijn dan 
die welke gelden voor andere externe 
organisaties en verenigingen waaraan 
vergelijkbare voorzieningen ter 
beschikking kunnen worden gesteld en zij 
wordt verleend tegen overlegging van een 
factuur en tegen betaling.

Or. en

Amendement 44
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na het eind van het 
begrotingsjaar publiceert het Europees 
Parlement overeenkomstig artikel 24 een 
jaarverslag met gegevens over de 
technische ondersteuning die aan elke 
Europese politieke partij is verleend.

Binnen drie maanden na het eind van het 
begrotingsjaar publiceert de Commissie
overeenkomstig artikel 24 een jaarverslag 
met gegevens over de technische 
ondersteuning die aan elke Europese 
politieke partij is verleend.

Or. en
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Amendement 45
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als het Europees Parlement
overeenkomstig artikel 7, lid 2, vaststelt 
dat een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting de waarden 
waarop de Unie berust niet eerbiedigt of bij 
een onherroepelijke rechterlijke beslissing 
is veroordeeld voor onwettige activiteiten 
die de financiële belangen van de Europese 
Unie schaden in de zin van artikel [93, lid 
1, onder e)] van het Financieel Reglement, 
of dat een Europese politieke partij niet 
voldoet aan de minimumvoorschriften 
inzake interne partijdemocratie van artikel 
4, lid 2, kan de Europese politieke partij of 
de Europese politieke stichting uit het 
register worden geschrapt en 
overeenkomstig artikel 11 haar status 
verliezen, kan elk vigerend besluit inzake 
op grond van deze verordening ontvangen 
financiële middelen van de Unie worden 
ingetrokken of elke lopende overeenkomst 
inzake dergelijke financiële middelen 
worden beëindigd en kunnen alle door de 
Unie toegekende financiële middelen 
worden teruggevorderd, met inbegrip van 
alle ongebruikte financiële EU-middelen 
uit voorgaande jaren.

1. Als de Commissie overeenkomstig 
artikel 7, lid 2, vaststelt dat een Europese 
politieke partij of een Europese politieke 
stichting de waarden waarop de Unie 
berust niet eerbiedigt of bij een 
onherroepelijke rechterlijke beslissing is 
veroordeeld voor onwettige activiteiten die 
de financiële belangen van de Europese 
Unie schaden in de zin van artikel [93, lid 
1, onder e)] van het Financieel Reglement, 
of dat een Europese politieke partij niet 
voldoet aan de minimumvoorschriften 
inzake interne partijdemocratie van artikel 
4, lid 2, kan de Europese politieke partij of 
de Europese politieke stichting uit het 
register worden geschrapt en 
overeenkomstig artikel 11 haar status 
verliezen, kan elk vigerend besluit inzake 
op grond van deze verordening ontvangen 
financiële middelen van de Unie worden 
ingetrokken of elke lopende overeenkomst 
inzake dergelijke financiële middelen 
worden beëindigd en kunnen alle door de 
Unie toegekende financiële middelen 
worden teruggevorderd, met inbegrip van 
alle ongebruikte financiële EU-middelen 
uit voorgaande jaren.

Or. en

Amendement 46
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement legt een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting in de volgende gevallen 
een boete op volgens een door het 
Europees Parlement zelf vastgestelde 
schaal:

2. De Commissie legt een Europese 
politieke partij of een Europese politieke 
stichting in de volgende gevallen een boete 
op volgens een door de Commissie zelf 
vastgestelde schaal:

Or. en

Amendement 47
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ingeval de in artikel 6, leden 6 en 7, 
voorgeschreven kennisgeving achterwege 
blijft of het Europees Parlement vaststelt 
dat de Europese politieke partij of de 
Europese politieke stichting op enig 
moment opzettelijk onjuiste of misleidende 
informatie heeft verstrekt;

(b) ingeval de in artikel 6, leden 6 en 7, 
voorgeschreven kennisgeving achterwege 
blijft of de Commissie vaststelt dat de 
Europese politieke partij of de Europese 
politieke stichting op enig moment 
opzettelijk onjuiste of misleidende 
informatie heeft verstrekt;

Or. en

Amendement 48
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) als de lijst van donateurs en hun 
respectieve donaties niet aan het Europees 
Parlement wordt overgelegd 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, of 
donaties niet worden gemeld 
overeenkomstig artikel 15, leden 3 en 4;

(d) als de lijst van donateurs en hun 
respectieve donaties niet aan de Commissie
wordt overgelegd overeenkomstig artikel 
15, lid 2, of donaties niet worden gemeld 
overeenkomstig artikel 15, leden 3 en 4;
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Or. en

Amendement 49
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij het vaststellen van de hoogte van de 
krachtens lid 2 aan een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting 
opgelegde boete, houdt het Europees 
Parlement rekening met de ernst, de duur 
en eventuele herhaling van de inbreuk, de 
tijd die is verstreken, de intentie of mate 
van nalatigheid en de maatregelen die zijn 
getroffen om aan de eisen en voorwaarden 
van deze verordening te voldoen. Boetes 
moeten doeltreffend en afschrikkend zijn, 
maar mogen niet meer dan 10% bedragen 
van de jaarlijkse begroting van de 
betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting voor het jaar 
waarin de sanctie wordt opgelegd.

3. Bij het vaststellen van de hoogte van de 
krachtens lid 2 aan een Europese politieke 
partij of een Europese politieke stichting 
opgelegde boete, houdt de Commissie
rekening met de ernst, de duur en eventuele 
herhaling van de inbreuk, de tijd die is 
verstreken, de intentie of mate van 
nalatigheid en de maatregelen die zijn 
getroffen om aan de eisen en voorwaarden 
van deze verordening te voldoen. Boetes 
moeten doeltreffend en afschrikkend zijn, 
maar mogen niet meer dan 10% bedragen 
van de jaarlijkse begroting van de 
betrokken Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting voor het jaar 
waarin de sanctie wordt opgelegd.

Or. en

Amendement 50
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting na een inbreuk 
als omschreven in lid 2, onder a), de door
het Europees Parlement gevraagde 
maatregelen om de situatie te verhelpen, 
niet treft, hoewel zij hier overeenkomstig 
artikel 23 toe in de gelegenheid is gesteld, 

4. Als een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting na een inbreuk 
als omschreven in lid 2, onder a), de door
de Commissie gevraagde maatregelen om 
de situatie te verhelpen, niet treft, hoewel 
zij hier overeenkomstig artikel 23 toe in de 
gelegenheid is gesteld, kan zij uit het 
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kan zij uit het register worden geschrapt en 
overeenkomstig artikel 11 haar status 
verliezen, kan elk vigerend besluit inzake 
op grond van deze verordening ontvangen 
financiële middelen van de Unie worden 
ingetrokken of elke lopende overeenkomst 
inzake dergelijke financiële middelen 
worden beëindigd en kunnen alle financiële 
middelen van de Unie worden 
teruggevorderd, met inbegrip van alle 
ongebruikte EU-middelen uit voorgaande 
jaren.

register worden geschrapt en 
overeenkomstig artikel 11 haar status 
verliezen, kan elk vigerend besluit inzake 
op grond van deze verordening ontvangen 
financiële middelen van de Unie worden 
ingetrokken of elke lopende overeenkomst 
inzake dergelijke financiële middelen 
worden beëindigd en kunnen alle financiële 
middelen van de Unie worden 
teruggevorderd, met inbegrip van alle 
ongebruikte EU-middelen uit voorgaande 
jaren.

Or. en

Amendement 51
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voordat het Europees Parlement een 
definitief besluit neemt inzake een van de 
sancties van artikel 22, stelt het Europees 
Parlement de Europese politieke partij of 
de Europese politieke stichting in kwestie 
in de gelegenheid haar opmerkingen te 
maken en, in voorkomend geval, de 
maatregelen te treffen die nodig zijn om de 
situatie binnen een redelijke termijn te 
verhelpen.

1. Voordat de Commissie een definitief 
besluit neemt inzake een van de sancties 
van artikel 22, stelt zij de Europese 
politieke partij of de Europese politieke 
stichting in kwestie in de gelegenheid haar 
opmerkingen te maken en, in voorkomend 
geval, de maatregelen te treffen die nodig 
zijn om de situatie binnen een redelijke 
termijn te verhelpen.

Or. en

Amendement 52
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het Europees Parlement zulks 
noodzakelijk acht, kan zij ook andere 
natuurlijke of rechtspersonen horen, met 
inbegrip van de in artikel 7, lid 3, bedoelde 
klagers.

2. Indien de Commissie of het Europees 
Parlement zulks noodzakelijk acht, kan
zij/hij ook andere natuurlijke of 
rechtspersonen horen, met inbegrip van de 
in artikel 7, lid 3, bedoelde klagers.

Or. en

Amendement 53
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de namen en statuten van alle 
geregistreerde Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen, samen 
met de overeenkomstig artikel 6, lid 3, bij 
het verzoek om registratie ingediende 
documenten, uiterlijk vier weken nadat het 
Europees Parlement zijn besluit heeft 
genomen, en de nadien krachtens artikel 6, 
leden 6 en 7, aan het Europees Parlement
meegedeelde wijzigingen,

(a) de namen en statuten van alle 
geregistreerde Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen, samen 
met de overeenkomstig artikel 6, lid 3, bij 
het verzoek om registratie ingediende 
documenten, uiterlijk vier weken nadat de
Commissie haar besluit heeft genomen, en 
de nadien krachtens artikel 6, leden 6 en 7, 
aan de Commissie meegedeelde 
wijzigingen,

Or. en

Amendement 54
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een lijst van de verzoeken die niet zijn 
ingewilligd, samen met de overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, bij het verzoek om 
registratie ingediende documenten en de 

(b) een lijst van de verzoeken die niet zijn 
ingewilligd, samen met de overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, bij het verzoek om 
registratie ingediende documenten en de 
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redenen van de weigering, uiterlijk vier 
weken nadat het Europees Parlement een 
besluit heeft genomen,

redenen van de weigering, uiterlijk vier 
weken nadat de Commissie een besluit 
heeft genomen,

Or. en

Amendement 55
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de details van en redenen voor 
definitieve besluiten van het Europees 
Parlement ingevolge artikel 22, met 
inbegrip van eventuele door het comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen, 
ingevolge artikel 7, lid 2, vastgestelde 
adviezen, met inachtneming van 
Verordening (EG) nr. 45/2001,

(g) de details van en redenen voor 
definitieve besluiten van de Commissie
ingevolge artikel 22, met inbegrip van 
eventuele door het comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen, 
ingevolge artikel 7, lid 2, vastgestelde 
adviezen, met inachtneming van 
Verordening (EG) nr. 45/2001,

Or. en

Amendement 56
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het in artikel 27 bedoelde 
evaluatieverslag van het Europees 
Parlement over de toepassing van deze 
verordening en de gefinancierde 
activiteiten.

(j) het in artikel 27 bedoelde 
evaluatieverslag van de Commissie over de 
toepassing van deze verordening en de 
gefinancierde activiteiten.

Or. en
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Amendement 57
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op basis van de ledenlijst van een 
Europese politieke partij, die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, bij de 
statuten van de partij wordt gevoegd en 
overeenkomstig artikel 6, lid 7, wordt 
bijgewerkt, publiceert het Europees 
Parlement het totale ledental, de identiteit 
van de rechtspersonen die lid zijn, alsook 
de namen van de natuurlijke personen die 
schriftelijk uitdrukkelijk in publicatie 
daarvan hebben toegestemd. Europese 
politieke partijen verzoeken alle natuurlijke 
personen onder hun leden hiertoe standaard 
om toestemming.

2. Op basis van de ledenlijst van een 
Europese politieke partij, die 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, bij de 
statuten van de partij wordt gevoegd en 
overeenkomstig artikel 6, lid 7, wordt 
bijgewerkt, publiceert de Commissie het 
totale ledental, de identiteit van de 
rechtspersonen die lid zijn, alsook de 
namen van de natuurlijke personen die 
schriftelijk uitdrukkelijk in publicatie 
daarvan hebben toegestemd. Europese 
politieke partijen verzoeken alle natuurlijke 
personen onder hun leden hiertoe standaard 
om toestemming.

Or. en

Amendement 58
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen verstrekken potentiële 
leden en donateurs in een publiek 
toegankelijke privacyverklaring de 
krachtens artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG 
vereiste informatie en wijzen hun erop dat 
hun persoonsgegevens openbaar kunnen 
worden gemaakt en door het Europees 
Parlement, OLAF, de Rekenkamer, 
bevoegde nationale autoriteiten en de 
daardoor gemachtigde externe organen en 
deskundigen kunnen worden verwerkt voor 
audit- en controledoeleinden.

3. Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen verstrekken potentiële 
leden en donateurs in een publiek 
toegankelijke privacyverklaring de 
krachtens artikel 10 van Richtlijn 95/46/EG 
vereiste informatie en wijzen hun erop dat 
hun persoonsgegevens openbaar kunnen 
worden gemaakt en door de Commissie, 
OLAF, de Rekenkamer, bevoegde 
nationale autoriteiten en de daardoor 
gemachtigde externe organen en 
deskundigen kunnen worden verwerkt voor 
audit- en controledoeleinden.
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Overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 neemt het 
Europees Parlement deze informatie ook 
op in de in artikel 13, lid 1, bedoelde 
oproep tot het indienen van [verzoeken om 
bijdragen] of voorstellen.

Overeenkomstig artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 neemt het 
Europees Parlement deze informatie ook 
op in de in artikel 13, lid 1, bedoelde 
oproep tot het indienen van [verzoeken om 
bijdragen] of voorstellen.

Or. en

Amendement 59
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de verwerking van persoonsgegevens 
op grond van deze verordening nemen het 
Europees Parlement en het in artikel 7, lid 
2, bedoelde comité Verordening (EG) nr. 
45/2001 in acht. Bij de verwerking van 
persoonsgegevens gelden zij als 
verantwoordelijke voor de verwerking in 
de zin van artikel 2, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 45/2001/EG.

1. Bij de verwerking van persoonsgegevens 
op grond van deze verordening nemen de 
Commissie en het in artikel 7, lid 2, 
bedoelde comité Verordening (EG) nr. 
45/2001 in acht. Bij de verwerking van 
persoonsgegevens gelden zij als 
verantwoordelijke voor de verwerking in 
de zin van artikel 2, onder d), van 
Verordening (EG) nr. 45/2001/EG.

Or. en

Amendement 60
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement en het in artikel 
7, lid 2, bedoelde comité zien erop toe dat 
de persoonsgegevens die zij op grond van 
deze verordening verzamelen, uitsluitend 
worden gebruikt om te waarborgen dat de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 

3. Het Europees Parlement, de Commissie
en het in artikel 7, lid 2, bedoelde comité 
zien erop toe dat de persoonsgegevens die 
zij op grond van deze verordening 
verzamelen, uitsluitend worden gebruikt 
om te waarborgen dat de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
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en het lidmaatschap van Europese politieke 
partijen wettig, regelmatig en transparant 
zijn. Zij vernietigen deze 
persoonsgegevens uiterlijk 24 maanden 
nadat de relevante delen ervan zijn 
gepubliceerd overeenkomstig artikel 24.

politieke stichtingen en het lidmaatschap 
van Europese politieke partijen wettig, 
regelmatig en transparant zijn. Zij 
vernietigen deze persoonsgegevens 
uiterlijk 24 maanden nadat de relevante 
delen ervan zijn gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 24.

Or. en

Amendement 61
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde nationale autoriteiten en 
onafhankelijke organen of deskundigen die 
gemachtigd zijn om rekeningen te 
controleren, gebruiken de 
persoonsgegevens die zij ontvangen alleen 
om toezicht uit te oefenen op de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen. 
Zij vernietigen deze persoonsgegevens 
overeenkomstig het toepasselijke nationale 
recht na deze overeenkomstig artikel 20, 
lid 3, aan het Europees Parlement te 
hebben doorgegeven.

4. De bevoegde nationale autoriteiten en 
onafhankelijke organen of deskundigen die 
gemachtigd zijn om rekeningen te 
controleren, gebruiken de 
persoonsgegevens die zij ontvangen alleen 
om toezicht uit te oefenen op de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen. 
Zij vernietigen deze persoonsgegevens 
overeenkomstig het toepasselijke nationale 
recht na deze overeenkomstig artikel 20, 
lid 3, aan de Commissie te hebben 
doorgegeven.

Or. en

Amendement 62
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het is de verantwoordelijkheid van de 
Europese Toezichthouder voor 

7. Het is de verantwoordelijkheid van de 
Europese Toezichthouder voor 
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gegevensbescherming erop toe te zien en te 
waarborgen dat het Europees Parlement en 
het in artikel 7, lid 2, bedoelde comité de 
fundamentele rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van deze 
verordening eerbiedigen en beschermen.
Elke betrokkene kan, onverminderd de 
mogelijkheden van beroep voor de rechter, 
een verzoek indienen bij de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
indien hij van oordeel is dat zijn recht op 
bescherming van zijn persoonsgegevens 
door de verwerking van die gegevens door 
het Europees Parlement of het comité is 
geschonden.

gegevensbescherming erop toe te zien en te 
waarborgen dat het Europees Parlement, de 
Europese Commissie en het in artikel 7, lid 
2, bedoelde comité de fundamentele 
rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van deze 
verordening eerbiedigen en beschermen.
Elke betrokkene kan, onverminderd de 
mogelijkheden van beroep voor de rechter, 
een verzoek indienen bij de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
indien hij van oordeel is dat zijn recht op 
bescherming van zijn persoonsgegevens 
door de verwerking van die gegevens door 
het Europees Parlement, de Europese 
Commissie of het comité is geschonden.

Or. en

Amendement 63
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement voorziet in 
administratieve beroepsprocedures met 
betrekking tot besluiten die verband
houden met de registratie van statuten, 
financiering of sancties.

1. Het Europees Parlement kan op 
grondslag van een klacht die hem is 
voorgelegd door een persoon met een 
gerechtvaardigd belang bij betwisting van 
het genomen besluit, een besluit dat
verband houdt met de registratie van 
statuten, financiering of sancties herzien.

Or. bg

Motivering

De verordening biedt personen die een registratieverzoek hebben ingediend of Europese 
politieke partijen of Europese politieke stichtingen die reeds geregistreerd zijn de 
mogelijkheid tot het langs administratieve of rechterlijke weg aanvechten van besluiten van 
het Europees Parlement die verband houden met de registratie van statuten, financiering of 
sancties. In het kader van administratief beroep is het Europees Parlement bevoegd zijn 
besluiten te herzien als daarom wordt verzocht door personen met een gerechtvaardigd 



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

NL

belang, die bij het Europees Parlement een klacht hebben ingediend.

Amendement 64
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement voorziet in 
administratieve beroepsprocedures met 
betrekking tot besluiten die verband 
houden met de registratie van statuten, 
financiering of sancties.

1. De Commissie voorziet in 
administratieve beroepsprocedures met 
betrekking tot besluiten die verband 
houden met de registratie van statuten, 
financiering of sancties.

Or. en

Amendement 65
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Administratieve beroepsprocedures 
hebben geen schorsende werking. Het 
Europees Parlement kan echter, indien het 
van oordeel is dat de omstandigheden 
zulks vereisen, de toepassing van zijn 
besluiten opschorten.

2. Indiening van een klacht heeft geen 
schorsende werking. Het Europees 
Parlement kan echter, als uit toetsing blijkt
dat de omstandigheden zulks vereisen, de 
toepassing van zijn besluiten opschorten.
Indien het Europees Parlement een klacht 
verwerpt, verwijst hij de zaak door naar 
het Europees Hof van Justitie dat de zaak 
als bevoegd orgaan zal toetsen.

Or. bg

Motivering

The regulation provides for administrative and judicial challenges to European Parliament 
decisions linked to the registration of statutes, funding or penalties by persons submitting 
applications for registration or by European political parties or European political 
foundations already registered. Where the European Parliament refuses to review a decision 
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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.

Amendement 66
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Administratieve beroepsprocedures 
hebben geen schorsende werking. Het 
Europees Parlement kan echter, indien het
van oordeel is dat de omstandigheden zulks 
vereisen, de toepassing van zijn besluiten 
opschorten.

2. Administratieve beroepsprocedures 
hebben geen schorsende werking. De 
Commissie kan echter, indien zij van 
oordeel is dat de omstandigheden zulks 
vereisen, de toepassing van haar besluiten 
opschorten.

Or. en

Amendement 67
Dimitar Stoyanov

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen de besluiten die krachtens deze 
verordening zijn genomen, kan beroep 
worden aangetekend bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, 
overeenkomstig de relevante bepalingen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

3. Tegen de besluiten die krachtens deze 
verordening zijn genomen, kan beroep 
worden aangetekend bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, 
overeenkomstig de relevante bepalingen 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie. Besluiten als 
bedoeld in artikel 26, lid 1, kunnen ook 
uitsluitend in rechte worden 
aangevochten.

Or. bg
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Motivering

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

Amendement 68
Gerald Häfner

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Parlement stelt een besluit
vast inzake de regels en procedures voor de 
uitvoering van deze verordening, inclusief 
die voor de instelling van het register.

De Commissie stelt een
uitvoeringsverordening vast inzake de 
regels en procedures voor de uitvoering 
van deze verordening, inclusief die voor de 
instelling van het register.

Or. en


