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Poprawka 6
Klaus-Heiner Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Europejskie partie i fundacje 
polityczne powinny być uprawnione do 
zatrudniania pracowników na mocy art. 2 
lit. c) Warunków zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich na 
równi z grupami politycznymi Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en

Poprawka 7
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które pragną zostać uznane 
jako takie na poziomie europejskim, 
zyskując europejski status prawny, i 
otrzymywać finansowanie publiczne z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
powinny przestrzegać pewnych zasad i 
spełniać pewne warunki. Konieczne jest 
zwłaszcza, by europejskie partie polityczne 
i powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne szanowały wartości, na których 
opiera się Unia Europejska, określone w 
art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

(10) Europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które pragną zostać uznane 
jako takie na poziomie europejskim, 
zyskując europejski status prawny, i 
otrzymywać finansowanie publiczne z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
powinny przestrzegać pewnych zasad i 
spełniać pewne warunki. Konieczne jest 
zwłaszcza, by europejskie partie polityczne 
i powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne szanowały wartości, na których 
opiera się Unia Europejska, określone w 
art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Aby umożliwić nowym 
formacjom udział w zmaganiach 
politycznych, a tym samym przyczynienie 
się do ożywienia życia demokratycznego w 
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Unii Europejskiej, oraz zagwarantować, 
by możliwie największa liczba sojuszy 
partyjnych podlegała zasadom 
przejrzystości i nadzoru niniejszego 
rozporządzenia, należy sprawić, by pułap 
pozwalający na rejestrację europejskiej 
partii politycznej był łatwy do osiągnięcia 
dla formalnie dobrze zorganizowanych 
międzynarodowych sojuszy politycznych, 
bez konieczności spełnienia warunku 
sukcesu wyborczego.

Or. en

Poprawka 8
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy określić zasady i minimalne 
wymagania w zakresie sprawowania 
rządów i wewnętrznej organizacji 
europejskich partii politycznych, zwłaszcza 
w celu zagwarantowania przestrzegania i 
poszanowania wysokich standardów 
demokracji wewnątrzpartyjnej. Statuty 
europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych 
powinny zawierać także szereg 
podstawowych postanowień 
administracyjnych i prawnych.

(11) Należy określić zasady i minimalne 
wymagania w zakresie sprawowania 
rządów i wewnętrznej organizacji 
europejskich partii politycznych, zwłaszcza 
w celu zagwarantowania przestrzegania i 
poszanowania wysokich standardów 
demokracji wewnątrzpartyjnej, szczególnie 
jeżeli chodzi o procedury doboru 
kandydatów oraz składu list wyborczych w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez wchodzące w jego skład partie. 
Statuty europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych 
powinny zawierać także szereg 
podstawowych postanowień 
administracyjnych i prawnych.

Or. en

Poprawka 9
Gerald Häfner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Do finansowania z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej powinny kwalifikować 
się jedynie europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które zostały za takie uznane i 
otrzymały europejski status prawny. 
Należy zapewnić, aby warunki nadania 
statusu europejskiej partii politycznej nie 
były zbyt rygorystyczne, ale mogły być bez 
przeszkód spełniane przez zorganizowane i 
poważne transnarodowe sojusze partii 
politycznych lub osób fizycznych, lub obu 
tych struktur, a równocześnie należy 
przyjąć wyważone kryteria przydziału 
ograniczonych zasobów z budżetu UE, 
które obiektywnie oddają europejskie 
ambicje oraz rzeczywiste wsparcie 
wyborcze europejskich partii politycznych. 
Najlepszym wyznacznikiem tego kryterium 
są wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, do udziału w których 
europejskie partie polityczne są 
zobowiązane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, dostarczające 
jednoznacznych informacji co do uznania 
wyborczego, jakim cieszy się dana 
europejska partia polityczna. Powinny one 
odzwierciedlać rolę Parlamentu 
Europejskiego jako organu bezpośrednio 
reprezentującego obywateli Unii, 
powierzoną mu w art. 10 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej, oraz cel europejskich 
partii politycznych, jakim jest pełen udział 
w demokratycznym życiu Unii i stanie się 
aktywnymi uczestnikami europejskiej 
demokracji przedstawicielskiej, w celu 
skutecznego wyrażania poglądów, opinii i 
woli politycznej obywateli Unii. 
Kwalifikowalność do ubiegania się o
finansowanie z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej należy zatem ograniczyć do 
europejskich partii politycznych, które są 
reprezentowane w Parlamencie 

(12) Do finansowania z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej powinny kwalifikować 
się jedynie europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które zostały za takie uznane i 
otrzymały europejski status prawny. 
Należy zapewnić, aby warunki nadania 
statusu europejskiej partii politycznej nie 
były zbyt rygorystyczne, ale mogły być bez 
przeszkód spełniane przez zorganizowane i 
poważne transnarodowe sojusze partii 
politycznych lub osób fizycznych, lub obu 
tych struktur, a równocześnie należy 
przyjąć wyważone kryteria przydziału 
ograniczonych zasobów z budżetu UE, 
które obiektywnie oddają europejskie 
ambicje oraz rzeczywiste wsparcie 
wyborcze europejskich partii politycznych. 
Najlepszym wyznacznikiem tego kryterium 
są wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, do udziału w których 
europejskie partie polityczne są 
zobowiązane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, dostarczające 
jednoznacznych informacji co do uznania 
wyborczego, jakim cieszy się dana 
europejska partia polityczna. Powinny one 
odzwierciedlać rolę Parlamentu 
Europejskiego jako organu bezpośrednio 
reprezentującego obywateli Unii, 
powierzoną mu w art. 10 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej, oraz cel europejskich 
partii politycznych, jakim jest pełen udział 
w demokratycznym życiu Unii i stanie się 
aktywnymi uczestnikami europejskiej 
demokracji przedstawicielskiej, w celu
skutecznego wyrażania poglądów, opinii i 
woli politycznej obywateli Unii. 
Kwalifikowalność do ubiegania się o 
finansowanie z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej należy zatem ograniczyć do 
europejskich partii politycznych, które są 
reprezentowane w Parlamencie 
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Europejskim przez przynajmniej jednego z 
ich członków, oraz do europejskich 
fundacji politycznych, które ubiegają się o 
finansowanie za pośrednictwem 
europejskiej partii politycznej 
reprezentowanej w Parlamencie 
Europejskim przez przynajmniej jednego z 
jej członków.

Europejskim przez przynajmniej jednego z 
ich członków lub uzyskały minimalny 
poziom wsparcia wyborczego w znacznej 
liczbie państw członkowskich podczas 
ostatnich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, oraz do europejskich 
fundacji politycznych, które ubiegają się o 
finansowanie za pośrednictwem 
europejskiej partii politycznej 
reprezentowanej w Parlamencie 
Europejskim przez przynajmniej jednego z 
jej członków.

Or. en

Poprawka 10
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ze względów przejrzystości oraz aby 
wzmocnić kontrolę i odpowiedzialność 
demokratyczną europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych, należy publikować 
informacje uważane za istotne dla interesu 
publicznego, zwłaszcza dotyczące ich 
statutów, członkostwa, sprawozdań 
finansowych, darczyńców i darowizn, 
[wkładów] i dotacji otrzymanych z budżetu 
Unii, jak również informacje dotyczące 
decyzji podjętych przez Parlament 
Europejski w sprawie rejestracji, 
finansowania i sankcji. Stworzenie ram 
regulacyjnych gwarantujących, że 
informacje te są publicznie dostępne, jest 
najbardziej skutecznym sposobem 
propagowania równych szans i uczciwej 
konkurencji między siłami politycznymi, a 
także utrzymywania otwartych, 
przejrzystych i demokratycznych procedur 
legislacyjnych i wyborczych, co powoduje 
z kolei wzrost zaufania obywateli i 

(19) Ze względów przejrzystości oraz aby 
wzmocnić kontrolę i odpowiedzialność 
demokratyczną europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych, należy publikować 
informacje uważane za istotne dla interesu 
publicznego, zwłaszcza dotyczące ich 
statutów, członkostwa, sprawozdań 
finansowych, darczyńców i darowizn, 
[wkładów] i dotacji otrzymanych z budżetu 
Unii, jak również informacje dotyczące 
decyzji podjętych przez Komisję w sprawie 
rejestracji, finansowania i sankcji. 
Stworzenie ram regulacyjnych 
gwarantujących, że informacje te są 
publicznie dostępne, jest najbardziej 
skutecznym sposobem propagowania 
równych szans i uczciwej konkurencji 
między siłami politycznymi, a także 
utrzymywania otwartych, przejrzystych i 
demokratycznych procedur legislacyjnych i 
wyborczych, co powoduje z kolei wzrost 
zaufania obywateli i wyborców do 
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wyborców do europejskiej demokracji 
przedstawicielskiej, a bardziej ogólnie, 
zapobiega korupcji i nadużyciom władzy. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
wymóg publikacji tożsamości osób 
fizycznych nie powinien mieć 
zastosowania do tych członków 
europejskich partii politycznych, którzy nie 
udzielili wyraźnej zgody na publikację, ani 
do darowizn nieprzekraczających 1 000 
EUR rocznie i na darczyńcę. Także 
zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
informacje o darowiznach powinny być 
publikowane co roku, z wyjątkiem okresu 
kampanii wyborczych do Parlamentu 
Europejskiego i darowizn, których wartość 
przekracza 12 000 EUR, w których to 
przypadkach publikacja powinna nastąpić 
niezwłocznie.

europejskiej demokracji 
przedstawicielskiej, a bardziej ogólnie, 
zapobiega korupcji i nadużyciom władzy. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
wymóg publikacji tożsamości osób 
fizycznych nie powinien mieć 
zastosowania do tych członków 
europejskich partii politycznych, którzy nie 
udzielili wyraźnej zgody na publikację, ani 
do darowizn nieprzekraczających 1 000 
EUR rocznie i na darczyńcę. Także 
zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
informacje o darowiznach powinny być 
publikowane co roku, z wyjątkiem okresu 
kampanii wyborczych do Parlamentu 
Europejskiego i darowizn, których wartość 
przekracza 12 000 EUR, w których to 
przypadkach publikacja powinna nastąpić 
niezwłocznie.

Or. en

Poprawka 11
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ze względów pewności prawnej 
właściwe jest sprecyzowanie, że 
Parlament Europejski, europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne, organy krajowe 
odpowiedzialne za sprawowanie kontroli 
nad aspektami związanymi z 
finansowaniem europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz wszelkie inne właściwe 
osoby trzecie, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu lub które są w 
nim przewidziane, są administratorami 
danych w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 lub dyrektywy 
95/46/WE. Konieczne jest także określenie 

(23) Ze względów pewności prawnej 
właściwe jest sprecyzowanie, że Komisja, 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne, organy krajowe 
odpowiedzialne za sprawowanie kontroli 
nad aspektami związanymi z 
finansowaniem europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz wszelkie inne właściwe 
osoby trzecie, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu lub które są w 
nim przewidziane, są administratorami 
danych w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 45/2001 lub dyrektywy 
95/46/WE. Konieczne jest także określenie 
maksymalnego okresu, przez jaki mogą oni 
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maksymalnego okresu, przez jaki mogą oni 
przechowywać dane osobowe gromadzone 
w celu zagwarantowania legalności, 
prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Działając w 
charakterze administratorów danych, 
Parlament Europejski, europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne, właściwe organy krajowe oraz 
właściwe osoby trzecie powinni 
podejmować wszelkie stosowne środki w 
celu wypełnienia obowiązków nałożonych 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i 
dyrektywą 95/46/WE, w szczególności 
związanych z legalnością przetwarzania, 
bezpieczeństwem działań dotyczących 
przetwarzania, udostępnianiem informacji 
oraz prawem osób, których dane dotyczą, 
do dostępu do swoich danych osobowych 
oraz do wnoszenia do nich poprawek i 
usunięcia ich.

przechowywać dane osobowe gromadzone 
w celu zagwarantowania legalności, 
prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Działając w 
charakterze administratorów danych, 
Parlament Europejski, europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne, właściwe organy krajowe oraz 
właściwe osoby trzecie powinni 
podejmować wszelkie stosowne środki w 
celu wypełnienia obowiązków nałożonych 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i 
dyrektywą 95/46/WE, w szczególności 
związanych z legalnością przetwarzania, 
bezpieczeństwem działań dotyczących 
przetwarzania, udostępnianiem informacji 
oraz prawem osób, których dane dotyczą, 
do dostępu do swoich danych osobowych 
oraz do wnoszenia do nich poprawek i 
usunięcia ich.

Or. en

Poprawka 12
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Należy określić specyficzne zasady i 
procedury podziału środków dostępnych co 
roku z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, uwzględniając z jednej strony 
liczbę beneficjentów, a z drugiej strony 
liczbę wybranych do Parlamentu 
Europejskiego członków każdej 
europejskiej partii politycznej będącej 
beneficjentem oraz, co za tym idzie –
odnośnej powiązanej z nią europejskiej 
fundacji politycznej. Zasady te przewidują 

(25) Należy określić specyficzne zasady i 
procedury podziału środków dostępnych co 
roku z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej, uwzględniając z jednej strony 
liczbę beneficjentów, a z drugiej strony 
liczbę wybranych do Parlamentu 
Europejskiego członków każdej 
europejskiej partii politycznej będącej 
beneficjentem oraz, co za tym idzie –
odnośnej powiązanej z nią europejskiej 
fundacji politycznej. Zasady te przewidują 
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pełną przejrzystość, księgowość, audyty i 
kontrolę finansową europejskich partii 
politycznych i powiązanych z nimi 
europejskich fundacji politycznych oraz 
przepisy dotyczące prowadzenia audytów 
przez Parlament Europejski i Trybunał 
Obrachunkowy, jak również 
proporcjonalne sankcje, w tym za 
naruszenie przez europejską partię 
polityczną lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia.

pełną przejrzystość, księgowość, audyty i
kontrolę finansową europejskich partii 
politycznych i powiązanych z nimi 
europejskich fundacji politycznych oraz 
przepisy dotyczące prowadzenia audytów 
przez Komisję i Trybunał Obrachunkowy, 
jak również proporcjonalne sankcje, w tym 
za naruszenie przez europejską partię 
polityczną lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia.

Or. en

Poprawka 13
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Parlament Europejski powinien
regularnie sprawdzać, czy warunki i 
wymogi w zakresie rejestracji i 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych są nadal spełnione. 
Weryfikacja taka powinna być 
przeprowadzana co roku lub w następstwie 
uzasadnionego wniosku osoby fizycznej 
lub prawnej. Decyzje dotyczące 
poszanowania wartości, na których opiera 
się Unia, powinny być podejmowane 
wyłącznie zgodnie ze specjalnie 
ustanowioną w tym celu procedurą oraz po 
konsultacjach z komitetem niezależnych 
wybitnych osobistości.

(26) Komisja powinna regularnie 
sprawdzać, czy warunki i wymogi w 
zakresie rejestracji i finansowania 
europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych są 
nadal spełnione. Weryfikacja taka powinna 
być przeprowadzana co roku lub w 
następstwie uzasadnionego wniosku osoby 
fizycznej lub prawnej oraz odbywać się na 
wniosek Parlamentu Europejskiego. 
Decyzje dotyczące poszanowania wartości, 
na których opiera się Unia, powinny być 
podejmowane wyłącznie zgodnie ze 
specjalnie ustanowioną w tym celu 
procedurą oraz po konsultacjach z 
komitetem niezależnych wybitnych 
osobistości. Od decyzji o odebraniu 
statusu europejskiej partii lub fundacji 
politycznej można odwołwać się przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 263 TFUE.

Or. en
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Poprawka 14
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Pomoc techniczna, jakiej Parlament 
Europejski udzielać ma europejskim 
partiom politycznym, powinna opierać się 
na zasadzie równego traktowania, powinna 
być fakturowana i otrzymywana powinna 
być za nią zapłata oraz powinna być ona 
przedmiotem regularnych sprawozdań 
publicznych.

(27) Pomoc techniczna, jakiej Komisja
udzielać ma europejskim partiom 
politycznym, powinna opierać się na 
zasadzie równego traktowania, powinna 
być fakturowana i otrzymywana powinna 
być za nią zapłata oraz powinna być ona 
przedmiotem regularnych sprawozdań 
publicznych.

Or. en

Poprawka 15
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest reprezentowany, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, 
przez członków Parlamentu 
Europejskiego lub w parlamentach 
narodowych, regionalnych lub 
zgromadzeniach regionalnych;

b) musi składać się z organizacji 
członkowskich uznanych prawnie za 
partie krajowe lub regionalne 
przynajmniej w jednej czwartej państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 16
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest reprezentowany, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, 
przez członków Parlamentu Europejskiego 
lub w parlamentach narodowych, 
regionalnych lub zgromadzeniach 
regionalnych;

b) jest reprezentowany, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, 
przez członków Parlamentu Europejskiego 
lub – przez swoje partie członkowskie – w 
parlamentach narodowych, regionalnych 
lub zgromadzeniach regionalnych;

Or. fi

Poprawka 17
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub otrzymał, w co najmniej jednej 
czwartej państw członkowskich, co 
najmniej trzy procent głosów oddanych w 
każdym z tych państw członkowskich 
podczas ostatnich wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub otrzymał, w co najmniej jednej 
czwartej państw członkowskich, co 
najmniej trzy procent głosów oddanych w 
każdym z tych państw członkowskich 
podczas ostatnich wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

skreślony



PE502.095v01-00 12/36 AM\922672PL.doc

PL

Or. fi

Poprawka 19
Klausa-Heinera Lehne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) demokratyczne procedury wyboru 
członków wszystkich pozostałych organów 
zarządzających oraz demokratyczne 
procedury decyzyjne wraz z 
uprawnieniami, zadaniami i składem 
każdego z nich oraz zasady powoływania i 
odwoływania ich członków, a także jasne i 
przejrzyste kryteria selekcji kandydatów i 
wyboru osób sprawujących urząd, których 
mandat musi być ograniczony w czasie, ale 
może być odnawialny,

d) demokratyczne procedury wyboru 
członków wszystkich pozostałych organów 
zarządzających oraz demokratyczne 
procedury decyzyjne wraz z 
uprawnieniami, zadaniami i składem 
każdego z nich oraz zasady powoływania i 
odwoływania ich członków, a także jasne i 
przejrzyste, oparte na procedurze 
demokratycznej kryteria selekcji 
kandydatów i wyboru osób sprawujących 
urząd, których mandat musi być 
ograniczony w czasie, ale może być 
odnawialny,

Or. en

Poprawka 20
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) obowiązek jej partii członkowskich do 
wyboru kandydatów do wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w otwartym, 
demokratycznym procesie 
umożliwiającym wszystkim członkom 
partii czynne lub bierne uczestnictwo w 
procesie selekcji oraz w decyzjach 
dotyczących porządku kandydatów na 
listach wyborczych,
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Or. en

Poprawka 21
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski tworzy rejestr 
(zwany dalej „rejestrem”) do celów 
rejestracji europejskich partii politycznych 
i europejskich fundacji politycznych.

1. Komisja tworzy rejestr (zwany dalej 
„rejestrem”) do celów rejestracji 
europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych.

Or. en

Poprawka 22
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu rejestracji swojego statutu sojusz 
polityczny, zdefiniowany w art. 2 pkt 2), 
lub fundacja polityczna powiązana z 
europejską partią polityczną składają 
wniosek do Parlamentu Europejskiego.

2. W celu rejestracji swojego statutu sojusz 
polityczny, zdefiniowany w art. 2 pkt 2), 
lub fundacja polityczna powiązana z 
europejską partią polityczną składają 
wniosek do Komisji.

Or. en

Poprawka 23
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu trzech miesięcy od dnia 5. W ciągu trzech miesięcy od dnia 
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otrzymania wniosku o rejestrację 
Parlament Europejski przyjmuje decyzję, 
którą publikuje w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wraz ze statutem partii 
lub fundacji lub, jeśli wniosek nie został 
zatwierdzony, wraz z uzasadnieniem 
odrzucenia.

otrzymania wniosku o rejestrację Komisja
podejmuje decyzję, którą publikuje w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
wraz ze statutem partii lub fundacji lub, 
jeśli wniosek nie został zatwierdzony, wraz 
z uzasadnieniem odrzucenia.

Or. en

Poprawka 24
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wszelkie zmiany w dokumentach lub 
statutach przedłożonych jako część 
wniosku o rejestrację zgodnie z ust. 3 są 
zgłaszane Parlamentowi Europejskiemu w 
ciągu czterech tygodni.

6. Wszelkie zmiany w dokumentach lub 
statutach przedłożonych jako część 
wniosku o rejestrację zgodnie z ust. 3 są 
zgłaszane Komisji w ciągu czterech 
tygodni.

Or. en

Poprawka 25
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Aktualizowana lista członków 
europejskiej partii politycznej, załączana 
do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2, 
przesyłana jest Parlamentowi 
Europejskiemu co roku, nie później jednak 
niż w ciągu czterech tygodni od 
jakichkolwiek zmian, w następstwie 
których europejska partia polityczna może 
przestać spełniać wymóg określony w art. 
3 ust. 1 lit. b).

7. Aktualizowana lista członków 
europejskiej partii politycznej, załączana 
do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2, 
przesyłana jest Komisji co roku, nie 
później jednak niż w ciągu czterech 
tygodni od jakichkolwiek zmian, w 
następstwie których europejska partia 
polityczna może przestać spełniać wymóg 
określony w art. 3 ust. 1 lit. b).
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Or. en

Poprawka 26
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Co roku Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu sprawozdanie ze 
wszystkich odnośnych informacji, jakie 
otrzymała zgodnie z przepisami ust. 3-7 
niniejszego artykułu. Niezwłocznie 
informuje ona Parlament Europejski o 
wszelkich zmianach, jakie mogłyby w 
znacznym stopniu wpłynąć na realizację 
warunków rejestracji podanych w art. 3-5.

Or. en

Poprawka 27
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski co roku 
sprawdza, czy europejskie partie polityczne 
i europejskie fundacje polityczne nadal 
spełniają warunki i wymagania określone 
w art. 3, 4 i 5.

1. Komisja co roku sprawdza, czy 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne nadal spełniają 
warunki i wymagania określone w art. 3, 4 
i 5.

Or. en

Poprawka 28
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek jednej czwartej swoich 
członków, reprezentujących co najmniej 
trzy grupy polityczne w Parlamencie 
Europejskim, Parlament Europejski 
decyduje większością głosów swoich 
członków, czy europejska partia polityczna 
nadal spełnia warunek określony w art. 3 
ust. 1 lit. c), a europejska fundacja 
polityczna – warunek z art. 3 ust. 2 lit. c).

2. Komisja może zdecydować, czy 
europejska partia polityczna nadal spełnia 
warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. c), a 
europejska fundacja polityczna – warunek 
z art. 3 ust. 2 lit. c).

Or. fi

Poprawka 29
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek jednej czwartej swoich 
członków, reprezentujących co najmniej 
trzy grupy polityczne w Parlamencie 
Europejskim, Parlament Europejski 
decyduje większością głosów swoich 
członków, czy europejska partia polityczna 
nadal spełnia warunek określony w art. 3 
ust. 1 lit. c), a europejska fundacja 
polityczna – warunek z art. 3 ust. 2 lit. c).

2. Na wniosek jednej czwartej swoich 
członków, reprezentujących co najmniej 
trzy grupy polityczne w Parlamencie 
Europejskim, Parlament Europejski 
decyduje większością głosów swoich 
członków, czy jego zdaniem europejska 
partia polityczna nadal spełnia warunek 
określony w art. 3 ust. 1 lit. c), a 
europejska fundacja polityczna – warunek 
z art. 3 ust. 2 lit. c).

Or. en

Poprawka 30
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed podjęciem decyzji Parlament 
Europejski wysłuchuje przedstawicieli 
danej europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej i zwraca 
się do komitetu złożonego z niezależnych 
wybitnych osobistości o wydanie opinii na 
ten temat w rozsądnym czasie.

Przed podjęciem decyzji Komisja
wysłuchuje przedstawicieli danej 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej i zwraca 
się do komitetu złożonego z niezależnych 
wybitnych osobistości o wydanie opinii na 
ten temat w rozsądnym czasie.

Or. fi

Poprawka 31
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym 
wnioskiem do Parlamentu Europejskiego
o sprawdzenie, czy nadal spełnione są 
jeden lub kilka warunków i wymogów, o 
których mowa w ust. 1. Naruszenie przez 
europejską partię polityczną, w tym jej 
członków, lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia, można ustalić jedynie zgodnie z ust. 
2.

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym 
wnioskiem do Komisji o sprawdzenie, czy 
nadal spełnione są jeden lub kilka 
warunków i wymogów, o których mowa w 
ust. 1. Naruszenie przez europejską partię 
polityczną, w tym jej członków, lub 
europejską fundację polityczną wartości, 
na których opiera się Unia, można ustalić 
jedynie zgodnie z ust. 2.

Or. fi

Poprawka 32
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym 
wnioskiem do Parlamentu Europejskiego

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym 
wnioskiem do Komisji o sprawdzenie, czy 
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o sprawdzenie, czy nadal spełnione są 
jeden lub kilka warunków i wymogów, o 
których mowa w ust. 1. Naruszenie przez 
europejską partię polityczną, w tym jej 
członków, lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia, można ustalić jedynie zgodnie z ust. 
2.

nadal spełnione są jeden lub kilka 
warunków i wymogów, o których mowa w 
ust. 1. Naruszenie przez europejską partię 
polityczną, w tym jej członków, lub 
europejską fundację polityczną wartości, 
na których opiera się Unia, można ustalić 
jedynie zgodnie z ust. 2.

Or. en

Poprawka 33
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku uznania, że określone w 
art. 3 ust. 1 lit. c) warunki rejestracji 
europejskiej partii politycznej oraz 
określone w art. 3 ust. 2 lit. c) warunki 
rejestracji europejskiej fundacji 
politycznej nie są już spełniane lub na 
wniosek Parlamentu Europejskiego w 
oparciu o ust. 2 niniejszego artykułu, 
Komisja podejmuje decyzję za lub przeciw 
utrzymaniu statusu rejestracji.

Or. en

Poprawka 34
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli Parlament Europejski stwierdza, 
że którykolwiek z warunków lub 
wymogów, o których mowa w ust. 1, 
przestaje być spełniony, zastosowanie mają 

4. Jeśli Komisja stwierdza, że którykolwiek 
z warunków lub wymogów, o których 
mowa w ust. 1, przestaje być spełniony, 
zastosowanie mają przepisy art. 11 lub art. 
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przepisy art. 11 lub art. 22 lub obu tych 
artykułów, z uwzględnieniem przepisów 
art. 23.

22 lub obu tych artykułów, z 
uwzględnieniem przepisów art. 23.

Or. en

Poprawka 35
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski przyjmuje 
decyzję o utracie europejskiego statusu 
prawnego i usunięciu z rejestru.

2. Komisja przyjmuje decyzję o utracie 
europejskiego statusu prawnego i usunięciu 
z rejestru.

Or. en

Poprawka 36
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska partia polityczna 
zarejestrowana zgodnie z warunkami i 
procedurami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, która reprezentowana jest 
w Parlamencie Europejskim przez co 
najmniej jednego ze swych członków, i 
która nie znajduje się w jednej z sytuacji 
wykluczenia, o których mowa w art. [93] 
rozporządzenia finansowego, może 
ubiegać się o finansowanie z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Parlament 
Europejski w zaproszeniu do [składania 
wniosków o wkład].

1. Europejska partia polityczna 
zarejestrowana zgodnie z warunkami i 
procedurami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, która reprezentowana jest 
w Parlamencie Europejskim przez co 
najmniej jednego ze swych członków lub 
uzyskała przynajmniej 1% udział głosów 
w ostatnich wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w przynajmniej jednej 
czwartej państw członkowskich, i która nie 
znajduje się w jednej z sytuacji 
wykluczenia, o których mowa w art. [93] 
rozporządzenia finansowego, może 
ubiegać się o finansowanie z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Parlament 
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Europejski w zaproszeniu do [składania 
wniosków o wkład].

Or. en

Poprawka 37
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne, w 
momencie składania swoich rocznych 
sprawozdań finansowych w Parlamencie 
Europejskim zgodnie z art. 19, przekazują 
także wykaz wszystkich darczyńców wraz 
z odnośnymi darowiznami, wskazując 
zarówno charakter, jak i wartość 
poszczególnych darowizn. Niniejszy ustęp 
ma zastosowanie również do wkładów 
członków, o których mowa w ust. 7 i 8.

2. Europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne, w 
momencie składania swoich rocznych 
sprawozdań finansowych w Komisji
zgodnie z art. 19, przekazują także wykaz 
wszystkich darczyńców wraz z odnośnymi 
darowiznami, wskazując zarówno
charakter, jak i wartość poszczególnych 
darowizn. Niniejszy ustęp ma zastosowanie 
również do wkładów członków, o których 
mowa w ust. 7 i 8.

Or. en

Poprawka 38
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Darowizny, jakie europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne otrzymują w okresie sześciu 
miesięcy przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, są co tydzień zgłaszane 
Parlamentowi Europejskiemu na piśmie i 
zgodnie z przepisami ust. 2.

3. Darowizny, jakie europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne otrzymują w okresie sześciu 
miesięcy przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego, są co tydzień zgłaszane 
Komisji na piśmie i zgodnie z przepisami 
ust. 2.

Or. en
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Poprawka 39
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pojedyncze darowizny, których wartość 
przekracza 12 000 EUR, przyjęte przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne, są niezwłocznie 
zgłaszane Parlamentowi Europejskiemu
na piśmie i zgodnie z przepisami ust. 2.

4. Pojedyncze darowizny, których wartość 
przekracza 12 000 EUR, przyjęte przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne, są niezwłocznie 
zgłaszane Komisji na piśmie i zgodnie z 
przepisami ust. 2.

Or. en

Poprawka 40
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 6 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w przypadku gdy zwrot jest niemożliwy 
– zgłaszane są Parlamentowi 
Europejskiemu. Urzędnik zatwierdzający 
przystępuje do sporządzenia nakazu 
odzyskania środków i zezwolenia na ich 
odzyskanie zgodnie z przepisami art. [71] i 
[72] rozporządzenia finansowego. Środki 
zapisywane są jako dochody ogólne w 
sekcji budżetu dotyczącej Parlamentu 
Europejskiego.

w przypadku gdy zwrot jest niemożliwy –
zgłaszane są Komisji. Urzędnik 
zatwierdzający przystępuje do 
sporządzenia nakazu odzyskania środków i 
zezwolenia na ich odzyskanie zgodnie z 
przepisami art. [71] i [72] rozporządzenia 
finansowego. Środki zapisywane są jako 
dochody ogólne w sekcji budżetu 
dotyczącej Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 41
Gerald Häfner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy krajowe i Parlament Europejski
uzgadniają praktyczne ustalenia na 
potrzeby wymiany informacji dotyczących 
europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych.

Organy krajowe i Komisja uzgadniają 
praktyczne ustalenia na potrzeby wymiany 
informacji dotyczących europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych.

Or. en

Poprawka 42
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Decyzje lub umowy o [przyznaniu 
wkładu] i udzieleniu dotacji wyraźnie 
stanowią, że Parlament Europejski i 
Trybunał Obrachunkowy mają uprawnienia 
do audytu, na podstawie dokumentacji i na 
miejscu, europejskiej partii politycznej, 
która otrzymała [wkład] lub europejskiej 
fundacji politycznej, która otrzymała 
dotację z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

5. Decyzje lub umowy o [przyznaniu 
wkładu] i udzieleniu dotacji wyraźnie 
stanowią, że Komisja i Trybunał 
Obrachunkowy mają uprawnienia do 
audytu, na podstawie dokumentacji i na 
miejscu, europejskiej partii politycznej, 
która otrzymała [wkład] lub europejskiej 
fundacji politycznej, która otrzymała 
dotację z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 43
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelka pomoc techniczna Parlamentu 
Europejskiego dla europejskich partii 

Wszelka pomoc techniczna Komisji dla 
europejskich partii politycznych opiera się 
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politycznych opiera się na zasadzie 
równego traktowania. Pomoc jest 
przyznawana na warunkach, które są nie 
mniej korzystne niż te stosowane wobec 
innych organizacji i stowarzyszeń 
zewnętrznych, którym mogą być 
zapewnione podobne udogodnienia, jest 
ona fakturowana i otrzymywana jest za nią 
zapłata.

na zasadzie równego traktowania. Pomoc 
jest przyznawana na warunkach, które są 
nie mniej korzystne niż te stosowane 
wobec innych organizacji i stowarzyszeń 
zewnętrznych, którym mogą być 
zapewnione podobne udogodnienia, jest 
ona fakturowana i otrzymywana jest za nią 
zapłata.

Or. en

Poprawka 44
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 24, w ciągu trzech miesięcy 
od końca roku budżetowego, Parlament 
Europejski publikuje w rocznym 
sprawozdaniu szczegóły pomocy 
technicznej udzielanej poszczególnym 
europejskim partiom politycznym.

Zgodnie z art. 24, w ciągu trzech miesięcy 
od końca roku budżetowego, Komisja
publikuje w rocznym sprawozdaniu
szczegóły pomocy technicznej udzielanej 
poszczególnym europejskim partiom 
politycznym.

Or. en

Poprawka 45
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli Parlament Europejski stwierdza, 
zgodnie z art. 7 ust. 2, że europejska partia 
polityczna lub europejska fundacja 
polityczna naruszyła wartości, na których 
opiera się Unia, lub że wydano w stosunku 
do niej prawomocny wyrok za nielegalną 
działalność naruszającą interesy finansowe 

1. Jeśli Komisja stwierdza, zgodnie z art. 7 
ust. 2, że europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna naruszyła 
wartości, na których opiera się Unia, lub że 
wydano w stosunku do niej prawomocny 
wyrok za nielegalną działalność 
naruszającą interesy finansowe Unii, 
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Unii, zdefiniowaną w art. [93 ust. 1 lit. e)] 
rozporządzenia finansowego, lub że 
europejska partia polityczna nie 
przestrzegała minimalnych zasad 
demokracji wewnętrznej, wymaganych w 
art. 4 ust. 2, taka europejska partia 
polityczna lub europejska fundacja 
polityczna może zostać usunięta z rejestru, 
utracić swój status zgodnie z art. 11, 
wszelkie obowiązujące decyzje dotyczące 
finansowania unijnego przyznanego na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać wycofane, wszelkie obowiązujące 
umowy dotyczące takiego finansowania 
rozwiązane, a wszelkie środki unijne, w 
tym niewykorzystane środki unijne z 
poprzednich lat, podlegać mogą zwrotowi.

zdefiniowaną w art. [93 ust. 1 lit. e)] 
rozporządzenia finansowego, lub że 
europejska partia polityczna nie 
przestrzegała minimalnych zasad 
demokracji wewnętrznej, wymaganych w 
art. 4 ust. 2, taka europejska partia 
polityczna lub europejska fundacja 
polityczna może zostać usunięta z rejestru, 
utracić swój status zgodnie z art. 11, 
wszelkie obowiązujące decyzje dotyczące 
finansowania unijnego przyznanego na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać wycofane, wszelkie obowiązujące 
umowy dotyczące takiego finansowania 
rozwiązane, a wszelkie środki unijne, w 
tym niewykorzystane środki unijne z 
poprzednich lat, podlegać mogą zwrotowi.

Or. en

Poprawka 46
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski nakłada na 
europejską partię polityczną lub europejską 
fundację polityczną grzywnę według 
ustalonej przez siebie skali:

2. Komisja nakłada na europejską partię 
polityczną lub europejską fundację 
polityczną grzywnę według ustalonej przez 
siebie skali:

Or. en

Poprawka 47
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku niedopełnienia wymogu b) w przypadku niedopełnienia wymogu 
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zgłoszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 6 i 
7, lub jeśli Parlament Europejski
stwierdza, że europejska partia polityczna 
lub europejska fundacja polityczna 
kiedykolwiek celowo przekazała 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd 
informacje,

zgłoszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 6 i 
7, lub jeśli Komisja stwierdza, że 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna kiedykolwiek celowo 
przekazała nieprawdziwe lub 
wprowadzające w błąd informacje,

Or. en

Poprawka 48
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku nieprzekazania do 
Parlamentu Europejskiego wykazu 
darczyńców wraz z odnośnymi 
darowiznami zgodnie z art. 15 ust. 2 lub 
niezgłoszenia darowizn zgodnie z art. 15 
ust. 3 i 4,

d) w przypadku nieprzekazania do Komisji
wykazu darczyńców wraz z odnośnymi 
darowiznami zgodnie z art. 15 ust. 2 lub 
niezgłoszenia darowizn zgodnie z art. 15 
ust. 3 i 4,

Or. en

Poprawka 49
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustalając wysokość grzywny nakładanej 
na europejską partię polityczną lub 
europejską fundację polityczną na 
podstawie ust. 2, Parlament Europejski
uwzględnia wagę, czas trwania oraz, w 
stosownych przypadkach, powtarzalność 
naruszenia, upływ czasu, umyślność bądź 
stopień zaniedbania oraz wszelkie środki 
podjęte w celu przestrzegania warunków i 

3. Ustalając wysokość grzywny nakładanej 
na europejską partię polityczną lub 
europejską fundację polityczną na 
podstawie ust. 2, Komisja uwzględnia 
wagę, czas trwania oraz, w stosownych 
przypadkach, powtarzalność naruszenia, 
upływ czasu, umyślność bądź stopień 
zaniedbania oraz wszelkie środki podjęte w 
celu przestrzegania warunków i wymogów 
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wymogów niniejszego rozporządzenia. 
Grzywna musi być skuteczna i 
odstraszająca i nie może przekraczać 10% 
rocznego budżetu danej europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej w roku, w którym sankcja 
została nałożona.

niniejszego rozporządzenia. Grzywna musi 
być skuteczna i odstraszająca i nie może 
przekraczać 10% rocznego budżetu danej 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej w roku, w 
którym sankcja została nałożona.

Or. en

Poprawka 50
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna, która w 
następstwie naruszenia opisanego w ust. 2 
lit. a) nie wprowadza środków 
wymaganych przez Parlament Europejski
w celu zaradzenia sytuacji, mimo że dano 
jej taką możliwość na podstawie art. 23, 
może zostać usunięta z rejestru i utracić 
swój status zgodnie z art. 11, wszelkie 
obowiązujące decyzje dotyczące 
finansowania unijnego przyznanego na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać wycofane, wszelkie obowiązujące 
umowy dotyczące takiego finansowania 
rozwiązane, a wszelkie środki unijne, w 
tym niewykorzystane środki unijne z 
poprzednich lat, podlegać mogą zwrotowi.

4. Europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna, która w 
następstwie naruszenia opisanego w ust. 2 
lit. a) nie wprowadza środków 
wymaganych przez Komisję w celu 
zaradzenia sytuacji, mimo że dano jej taką 
możliwość na podstawie art. 23, może 
zostać usunięta z rejestru i utracić swój 
status zgodnie z art. 11, wszelkie 
obowiązujące decyzje dotyczące 
finansowania unijnego przyznanego na 
mocy niniejszego rozporządzenia mogą 
zostać wycofane, wszelkie obowiązujące 
umowy dotyczące takiego finansowania 
rozwiązane, a wszelkie środki unijne, w 
tym niewykorzystane środki unijne z 
poprzednich lat, podlegać mogą zwrotowi.

Or. en

Poprawka 51
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem ostatecznej decyzji 
dotyczącej którejkolwiek z sankcji 
wymienionych w art. 22 Parlament 
Europejski umożliwia europejskim 
partiom politycznym lub europejskim 
fundacjom politycznym przedstawienie 
swoich uwag, a w stosownych 
przypadkach – wprowadzenie niezbędnych 
środków w celu zaradzenia sytuacji w 
rozsądnym czasie.

1. Przed podjęciem ostatecznej decyzji 
dotyczącej którejkolwiek z sankcji 
wymienionych w art. 22 Komisja
umożliwia europejskim partiom 
politycznym lub europejskim fundacjom 
politycznym przedstawienie swoich uwag, 
a w stosownych przypadkach –
wprowadzenie niezbędnych środków w 
celu zaradzenia sytuacji w rozsądnym 
czasie.

Or. en

Poprawka 52
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli Parlament Europejski uzna to za 
konieczne, może wysłuchać inne osoby 
fizyczne lub prawne, w tym skarżących, o 
których mowa w art. 7 ust. 3.

2. Jeśli Komisja lub Parlament Europejski 
uznają to za konieczne, mogą wysłuchać 
inne osoby fizyczne lub prawne, w tym 
skarżących, o których mowa w art. 7 ust. 3.

Or. en

Poprawka 53
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwy i statuty wszystkich 
zarejestrowanych europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 

a) nazwy i statuty wszystkich 
zarejestrowanych europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 
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rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3, 
najpóźniej cztery tygodnie od dnia 
przyjęcia przez Parlament Europejski
swojej decyzji, a po tym terminie, wszelkie 
zmiany zgłoszone Parlamentowi 
Europejskiemu na podstawie art. 6 ust. 6 i 
7,

rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3, 
najpóźniej cztery tygodnie od dnia 
przyjęcia przez Komisję swojej decyzji, a 
po tym terminie, wszelkie zmiany 
zgłoszone Komisji na podstawie art. 6 ust. 
6 i 7,

Or. en

Poprawka 54
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykaz wniosków, które nie zostały 
zatwierdzone, wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 
rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz 
uzasadnienie ich odrzucenia, najpóźniej 
cztery tygodnie od dnia przyjęcia przez 
Parlament Europejski swojej decyzji,

b) wykaz wniosków, które nie zostały 
zatwierdzone, wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 
rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz 
uzasadnienie ich odrzucenia, najpóźniej 
cztery tygodnie od dnia przyjęcia przez 
Komisję swojej decyzji,

Or. en

Poprawka 55
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szczegółowe informacje na temat 
wszelkich ostatecznych decyzji podjętych 
przez Parlament Europejski na podstawie 
art. 22 oraz uzasadnienie takich decyzji, w 
tym, w stosownych przypadkach, opinie 
przyjęte przez komitet niezależnych 
wybitnych osobistości zgodnie z art. 7 ust.
2, z należytym uwzględnieniem przepisów 

g) szczegółowe informacje na temat 
wszelkich ostatecznych decyzji podjętych 
przez Komisję na podstawie art. 22 oraz 
uzasadnienie takich decyzji, w tym, w 
stosownych przypadkach, opinie przyjęte 
przez komitet niezależnych wybitnych 
osobistości zgodnie z art. 7 ust. 2, z 
należytym uwzględnieniem przepisów 
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rozporządzenia (WE) nr 45/2001, rozporządzenia (WE) nr 45/2001,

Or. en

Poprawka 56
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego z oceny stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz 
finansowanych działań, o którym mowa 
w art. 27.

j) sprawozdanie Komisji z oceny 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
oraz finansowanych działań, o którym 
mowa w art. 27.

Or. en

Poprawka 57
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie listy członków 
europejskiej partii politycznej, załączanej 
do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2 i 
aktualizowanej zgodnie z art. 6 ust. 7, 
Parlament Europejski publikuje całkowitą 
liczbę członków, tożsamość osób 
prawnych będących członkami oraz 
nazwiska osób fizycznych, które udzieliły 
wyraźnej pisemnej zgody na ich 
publikację. Europejskie partie polityczne 
automatycznie wymagają takiej zgody od 
wszystkich osób fizycznych będących 
członkami.

2. Na podstawie listy członków 
europejskiej partii politycznej, załączanej 
do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2 i 
aktualizowanej zgodnie z art. 6 ust. 7, 
Komisja publikuje całkowitą liczbę 
członków, tożsamość osób prawnych 
będących członkami oraz nazwiska osób 
fizycznych, które udzieliły wyraźnej 
pisemnej zgody na ich publikację. 
Europejskie partie polityczne 
automatycznie wymagają takiej zgody od 
wszystkich osób fizycznych będących 
członkami.

Or. en
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Poprawka 58
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne zapewniają 
potencjalnym członkom i darczyńcom 
informacje wymagane w art. 10 dyrektywy 
95/46/WE w formie publicznie dostępnego 
oświadczenia o ochronie prywatności i 
informują ich, że ich dane osobowe mogą 
być podawane do wiadomości publicznej i 
przetwarzane do celów audytu i kontroli 
przez Parlament Europejski, OLAF, 
Trybunał Obrachunkowy, właściwe organy 
krajowe oraz organy zewnętrzne lub 
ekspertów zewnętrznych zatwierdzonych 
przez te jednostki. W zastosowaniu art. 11 
rozporządzenia (WE) 45/2001 Parlament 
Europejski uwzględnia te same informacje 
w zaproszeniach do [składania wniosków o 
wkład] lub składania wniosków, o których 
mowa w art. 13 ust. 1.

3. Europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne zapewniają 
potencjalnym członkom i darczyńcom 
informacje wymagane w art. 10 dyrektywy 
95/46/WE w formie publicznie dostępnego 
oświadczenia o ochronie prywatności i 
informują ich, że ich dane osobowe mogą 
być podawane do wiadomości publicznej i 
przetwarzane do celów audytu i kontroli 
przez Komisję, OLAF, Trybunał 
Obrachunkowy, właściwe organy krajowe 
oraz organy zewnętrzne lub ekspertów 
zewnętrznych zatwierdzonych przez te 
jednostki. W zastosowaniu art. 11 
rozporządzenia (WE) 45/2001 Parlament 
Europejski uwzględnia te same informacje 
w zaproszeniach do [składania wniosków o 
wkład] lub składania wniosków, o których 
mowa w art. 13 ust. 1.

Or. en

Poprawka 59
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przetwarzając dane osobowe na mocy 
niniejszego rozporządzenia, Parlament 
Europejski i komitet, o którym mowa w 
art. 7 ust. 2, przestrzegają przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Do 
celów przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzając dane osobowe na mocy 
niniejszego rozporządzenia, Parlament 
Europejski, Komisja i komitet, o którym 
mowa w art. 7 ust. 2, przestrzegają 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 
45/2001. Do celów przetwarzania danych 
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uznaje się ich za administratorów danych 
zgodnie z art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001.

osobowych uznaje się ich za 
administratorów danych zgodnie z art. 2 lit. 
d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Or. en

Poprawka 60
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Parlament Europejski i komitet, o 
którym mowa w art. 7 ust. 2, dopilnowują, 
aby dane osobowe gromadzone przez nich 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
nie były wykorzystywane do żadnych 
innych celów niż zagwarantowanie 
legalności, prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Niszczą oni te dane 
osobowe nie później niż 24 miesiące po 
dniu publikacji odnośnych elementów 
zgodnie z art. 24.

3. Parlament Europejski, Komisja i 
komitet, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 
dopilnowują, aby dane osobowe 
gromadzone przez nich na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie były 
wykorzystywane do żadnych innych celów 
niż zagwarantowanie legalności, 
prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Niszczą oni te dane 
osobowe nie później niż 24 miesiące po 
dniu publikacji odnośnych elementów 
zgodnie z art. 24.

Or. en

Poprawka 61
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy krajowe i niezależne 
organy lub eksperci uprawnieni do badania 
sprawozdań finansowych wykorzystują 
dane osobowe, które otrzymali, wyłącznie 

4. Właściwe organy krajowe i niezależne 
organy lub eksperci uprawnieni do badania 
sprawozdań finansowych wykorzystują 
dane osobowe, które otrzymali, wyłącznie 
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w celu sprawowania kontroli nad 
finansowaniem europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych. Niszczą oni te dane osobowe 
zgodnie ze stosownymi przepisami prawa 
krajowego po przekazaniu ich 
Parlamentowi Europejskiemu na 
podstawie art. 20 ust. 3.

w celu sprawowania kontroli nad 
finansowaniem europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych. Niszczą oni te dane osobowe 
zgodnie ze stosownymi przepisami prawa 
krajowego po przekazaniu ich Komisji na 
podstawie art. 20 ust. 3.

Or. en

Poprawka 62
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
jest odpowiedzialny za monitorowanie i 
zapewnienie, aby przetwarzając dane 
osobowe na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, Parlament Europejski i 
komitet, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 
przestrzegały i chroniły podstawowe prawa 
i wolności osób fizycznych. Bez 
uszczerbku dla jakiegokolwiek środka 
sądowego, każda osoba, której dane 
dotyczą, może wnieść skargę do 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych, jeżeli uważa, że jej prawo do 
ochrony danych osobowych zostało 
naruszone w wyniku przetwarzania tych 
danych przez Parlament Europejski lub 
komitet.

7. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
jest odpowiedzialny za monitorowanie i 
zapewnienie, aby przetwarzając dane 
osobowe na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, Parlament Europejski, 
Komisja Europejska i komitet, o którym 
mowa w art. 7 ust. 2, przestrzegały i 
chroniły podstawowe prawa i wolności 
osób fizycznych. Bez uszczerbku dla 
jakiegokolwiek środka sądowego, każda 
osoba, której dane dotyczą, może wnieść 
skargę do Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych, jeżeli uważa, że jej 
prawo do ochrony danych osobowych 
zostało naruszone w wyniku przetwarzania 
tych danych przez Parlament Europejski, 
Komisję Europejską lub komitet.

Or. en

Poprawka 63
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1



AM\922672PL.doc 33/36 PE502.095v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski ustanawia 
administracyjne procedury odwoławcze w 
odniesieniu do wszelkich decyzji 
związanych z rejestracją statutu, 
finansowaniem lub sankcjami.

1. Parlament Europejski może, na 
podstawie skargi złożonej przez podmioty 
mające uzasadniony interes w podważeniu 
podjętej decyzji, dokonać przeglądu 
swoich decyzji związanych z rejestracją 
statutu, finansowaniem lub sankcjami.

Or. bg

Uzasadnienie

Rozporządzenie przewiduje drogę administracyjną i sądową dla podważenia decyzji 
Parlamentu Europejskiego dotyczących rejestracji statutu, finansowania lub sankcji. Mogą 
tego dokonywać podmioty przedkładające wniosek o rejestrację lub już zarejestrowane 
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne. W postępowaniu 
administracyjnym z prawnego punktu widzenia Parlament Europejski jest uprawniony do 
dokonywania przeglądu swoich decyzji na wniosek podmiotów mających interes prawny, 
które złożyły skargę.

Poprawka 64
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski ustanawia 
administracyjne procedury odwoławcze w 
odniesieniu do wszelkich decyzji 
związanych z rejestracją statutu, 
finansowaniem lub sankcjami.

1. Komisja ustanawia administracyjne 
procedury odwoławcze w odniesieniu do 
wszelkich decyzji związanych z rejestracją 
statutu, finansowaniem lub sankcjami.

Or. en

Poprawka 65
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administracyjne procedury odwoławcze 
nie mają skutku zawieszającego.
Parlament Europejski może jednak 
zawiesić wykonanie jakiejkolwiek 
przyjętej przez siebie decyzji, jeśli uzna, że 
wymagają tego okoliczności.

2. Złożenie skargi nie ma skutku 
zawieszającego. Parlament Europejski 
może jednak zawiesić wykonanie 
jakiejkolwiek przyjętej przez siebie 
decyzji, jeśli oceni, że wymagają tego 
okoliczności. Jeżeli Parlament Europejski 
odrzuci skargę, jest zobowiązany do 
przekazania jej do rozpatrzenia przez 
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. 

Or. bg

Uzasadnienie

Rozporządzenie przewiduje drogę administracyjną i sądową dla podważenia decyzji 
Parlamentu Europejskiego dotyczących rejestracji statutu, finansowania lub sankcji. Mogą 
tego dokonywać podmioty przedkładające wniosek o rejestrację lub już zarejestrowane 
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne. Jeżeli Parlament Europejski 
odmówi przeglądu swojej decyzji na korzyść podmiotu mającego uzasadniony interes, który to 
podmiot złożył skargę, pożądane jest, by Parlament przekazał skargę do rozpatrzenia przez 
organ sądowy.  To nowe zobowiązanie Parlamentu Europejskiego będzie oznaczać lepszą 
ochronę praw i prawnych interesów podmiotów składających skargę.

Poprawka 66
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administracyjne procedury odwoławcze 
nie mają skutku zawieszającego. 
Parlament Europejski może jednak 
zawiesić wykonanie jakiejkolwiek 
przyjętej przez siebie decyzji, jeśli uzna, że 
wymagają tego okoliczności.

2. Administracyjne procedury odwoławcze 
nie mają skutku zawieszającego. Komisja
może jednak zawiesić wykonanie 
jakiejkolwiek przyjętej przez siebie 
decyzji, jeśli uzna, że wymagają tego 
okoliczności.

Or. en
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Poprawka 67
Dimitar Stoyanov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje przyjęte na podstawie 
niniejszego rozporządzenia mogą być 
przedmiotem postępowania sądowego 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, zgodnie z odnośnymi 
przepisami Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

3. Decyzje przyjęte na podstawie 
niniejszego rozporządzenia mogą być 
przedmiotem postępowania sądowego 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, zgodnie z odnośnymi 
przepisami Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Decyzje, o których 
mowa w art. 26 ust. 1, mogą zostać 
podważone tylko na drodze sądowej. 

Or. bg

Uzasadnienie

Rozporządzenie przewiduje drogę administracyjną i sądową dla podważenia decyzji 
Parlamentu Europejskiego dotyczących rejestracji statutu, finansowania lub sankcji. Mogą 
tego dokonywać podmioty przedkładające wniosek o rejestrację lub już zarejestrowane 
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne. Ochrona praw i prawnych 
interesów podmiotów mających uzasadniony interes  w podważeniu decyzji wydanej przez 
Parlament Europejski wymaga, by rozporządzenie jasno określało, że odwołanie na drodze 
administracyjnej nie stanowi przeszkody we wszczęciu postępowania sądowego bezpośrednio 
przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Poprawka 68
Gerald Häfner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski przyjmuje decyzję
ustanawiającą zasady i procedury 
wykonywania niniejszego rozporządzenia, 
w tym dotyczące tworzenia rejestru.

Komisja przyjmuje rozporządzenie 
wykonawcze ustanawiające zasady i 
procedury wykonywania niniejszego 
rozporządzenia, w tym dotyczące 
tworzenia rejestru.

Or. en
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