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Predlog spremembe 6
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Evropske politične stranke in 
fundacije bi morale biti upravičene do 
zaposlovanja osebja v skladu s 
členom 2(c) Pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropskih skupnosti, enako 
kot politične skupine v Evropskem 
parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 7
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Evropske politične stranke in z njimi 
povezane evropske politične fundacije, ki 
želijo biti kot take priznane na evropski 
ravni na podlagi evropskega pravnega 
statusa ter prejemati javna sredstva iz 
splošnega proračuna Evropske unije, bi 
morale spoštovati nekatera načela in 
izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi 
morale evropske politične stranke in z 
njimi povezane evropske politične 
fundacije spoštovati vrednote, na katerih 
temelji Evropska unija, kakor so določene 
v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(10) Evropske politične stranke in z njimi 
povezane evropske politične fundacije, ki 
želijo biti kot take priznane na evropski 
ravni na podlagi evropskega pravnega 
statusa ter prejemati javna sredstva iz 
splošnega proračuna Evropske unije, bi 
morale spoštovati nekatera načela in 
izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi 
morale evropske politične stranke in z 
njimi povezane evropske politične 
fundacije spoštovati vrednote, na katerih 
temelji Evropska unija, kakor so določene 
v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Da bi novoustanovljenim 
političnim zvezam omogočili udeležbo v 
politični tekmi in s tem prispevanje k 
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živahnemu demokratičnemu življenju v 
Evropski uniji ter da bi zagotovili, da bi
pravila te uredbe glede preglednosti in 
nadzora zajela kar največje število 
strankarskih zvez, bi moral biti prag za 
registracijo evropske politične stranke 
lahko dosegljiv za formalno dobro 
organizirane transnacionalne politične 
zveze brez pogojevanja z volilnim 
uspehom.

Or. en

Predlog spremembe 8
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Določiti bi bilo treba načela in 
minimalne zahteve v zvezi z upravljanjem 
in notranjo organizacijo evropskih 
političnih strank, zlasti da se zagotovita 
njihova zavezanost visokim standardom 
glede notranje strankarske demokracije ter 
spoštovanje teh standardov. Statuti 
evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije bi morali vključevati 
tudi vrsto osnovnih upravnih in pravnih 
določb.

(11) Določiti bi bilo treba načela in 
minimalne zahteve v zvezi z upravljanjem 
in notranjo organizacijo evropskih 
političnih strank, zlasti da se zagotovita 
njihova zavezanost visokim standardom 
glede notranje strankarske demokracije ter 
spoštovanje teh standardov, predvsem kar 
zadeva postopke izbire kandidatov in 
sestavo volilnih seznamov za volitve v 
Evropski parlament prek njihovih strank 
članic. Statuti evropske politične stranke 
ali evropske politične fundacije bi morali 
vključevati tudi vrsto osnovnih upravnih in 
pravnih določb.

Or. en

Predlog spremembe 9
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Upravičenost do financiranja iz 
splošnega proračuna Evropske unije bi 
morala biti omejena na evropske politične 
stranke in z njimi povezane evropske 
politične fundacije, ki so bile priznane kot 
take in so pridobile evropski pravni status. 
Bistveno je zagotoviti, da pogoji za 
pridobitev statusa evropske politične 
stranke niso prezahtevni, temveč jih lahko 
organizirane in resne nadnacionalne zveze 
političnih strank in/ali fizičnih oseb brez 
večjih težav izpolnijo, hkrati pa bi bilo 
treba določiti sorazmerno merilo za 
dodeljevanje omejenih proračunskih 
sredstev EU, ki objektivno dokazuje 
evropsko ambicijo ter resnično podporo 
evropske politične stranke med volivci. V 
ta namen bi bilo najprimerneje uporabiti 
izid volitev v Evropski parlament, na 
katerih morajo evropske politične stranke 
sodelovati v skladu s to uredbo, saj je 
natančen pokazatelj ravni priznanja, ki ga 
posamezna evropska politična stranka 
uživa med volivci. Merilo bi moralo 
upoštevati vlogo neposrednega zastopanja 
državljanov Unije, ki je Evropskemu 
parlamentu podeljena s členom 10(2) 
Pogodbe o Evropski uniji, ter cilj evropskih 
političnih strank, da polno sodelujejo v 
demokratičnem življenju Unije in 
postanejo aktivni akterji v evropski 
predstavniški demokraciji, da bi tako lahko 
učinkovito izražali poglede, mnenja in 
politično voljo državljanov Unije. 
Upravičenost do financiranja iz splošnega 
proračuna Evropske unije bi morala biti 
zato omejena na evropske politične 
stranke, ki so v Evropskem parlamentu 
zastopane z vsaj enim svojim članom, in na 
evropske politične fundacije, ki za 
financiranje zaprosijo prek evropske 
politične stranke, ki je v Evropskem 
parlamentu zastopana z vsaj enim svojim 
članom.

(12) Upravičenost do financiranja iz 
splošnega proračuna Evropske unije bi 
morala biti omejena na evropske politične 
stranke in z njimi povezane evropske 
politične fundacije, ki so bile priznane kot 
take in so pridobile evropski pravni status. 
Bistveno je zagotoviti, da pogoji za 
pridobitev statusa evropske politične 
stranke niso prezahtevni, temveč jih lahko 
organizirane in resne nadnacionalne zveze 
političnih strank in/ali fizičnih oseb brez 
večjih težav izpolnijo, hkrati pa bi bilo 
treba določiti sorazmerno merilo za 
dodeljevanje omejenih proračunskih 
sredstev EU, ki objektivno dokazuje 
evropsko ambicijo ter resnično podporo 
evropske politične stranke med volivci. V 
ta namen bi bilo najprimerneje uporabiti 
izid volitev v Evropski parlament, na 
katerih morajo evropske politične stranke 
sodelovati v skladu s to uredbo, saj je 
natančen pokazatelj ravni priznanja, ki ga 
posamezna evropska politična stranka 
uživa med volivci. Merilo bi moralo 
upoštevati vlogo neposrednega zastopanja 
državljanov Unije, ki je Evropskemu 
parlamentu podeljena s členom 10(2) 
Pogodbe o Evropski uniji, ter cilj evropskih 
političnih strank, da polno sodelujejo v 
demokratičnem življenju Unije in 
postanejo aktivni akterji v evropski 
predstavniški demokraciji, da bi tako lahko 
učinkovito izražali poglede, mnenja in 
politično voljo državljanov Unije. 
Upravičenost do financiranja iz splošnega 
proračuna Evropske unije bi morala biti 
zato omejena na evropske politične 
stranke, ki so v Evropskem parlamentu 
zastopane z vsaj enim svojim članom ali so 
na zadnjih volitvah v Evropski parlament 
pridobile minimalno raven volilne 
podpore v zadostnem številu držav članic, 
in na evropske politične fundacije, ki za 
financiranje zaprosijo prek evropske 
politične stranke, ki je v Evropskem 
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parlamentu zastopana z vsaj enim svojim 
članom.

Or. en

Predlog spremembe 10
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi preglednosti ter za krepitev 
nadzora nad evropskimi političnimi 
strankami in evropskimi političnimi 
fundacijami ter njihove demokratične 
odgovornosti bi bilo treba objaviti 
informacije javnega interesa bistvenega 
pomena, zlasti v zvezi z njihovimi statuti, 
članstvom, računovodskimi izkazi, 
donatorji in njihovimi donacijami, 
[prispevki] ter donacijami iz proračuna 
Unije, pa tudi informacije v zvezi z 
odločitvami Evropskega parlamenta glede 
registracije, financiranja in kazni. Uvedba 
regulativnega okvira za zagotovitev, da so 
te informacije na voljo javnosti, je 
najučinkovitejši način spodbujanja enakih 
pogojev in poštene konkurence med 
političnimi silami ter zagotavljanja odprtih, 
preglednih in demokratičnih zakonodajnih 
in volilnih postopkov, s čimer se krepi 
zaupanje državljanov in volivcev v 
evropsko predstavniško demokracijo, širše 
pa se preprečujeta korupcija in zloraba 
moči. V skladu z načelom sorazmernosti 
obveznost objave identitete fizičnih oseb 
ne bi smela veljati za člane evropske 
politične stranke, ki niso dali izrecne 
privolitve za objavo, ali za donacije v 
znesku, ki je enak ali manjši od 1 000 EUR 
na leto in na donatorja. Prav tako bi bilo 
treba v skladu z načelom sorazmernosti 
letno objavljati informacije o donacijah, 
razen za donacije med kampanjami pred 

(19) Zaradi preglednosti ter za krepitev 
nadzora nad evropskimi političnimi 
strankami in evropskimi političnimi 
fundacijami ter njihove demokratične 
odgovornosti bi bilo treba objaviti 
informacije javnega interesa bistvenega 
pomena, zlasti v zvezi z njihovimi statuti, 
članstvom, računovodskimi izkazi, 
donatorji in njihovimi donacijami, 
[prispevki] ter donacijami iz proračuna 
Unije, pa tudi informacije v zvezi z 
odločitvami Komisije glede registracije, 
financiranja in kazni. Uvedba 
regulativnega okvira za zagotovitev, da so 
te informacije na voljo javnosti, je 
najučinkovitejši način spodbujanja enakih 
pogojev in poštene konkurence med 
političnimi silami ter zagotavljanja odprtih, 
preglednih in demokratičnih zakonodajnih 
in volilnih postopkov, s čimer se krepi 
zaupanje državljanov in volivcev v 
evropsko predstavniško demokracijo, širše 
pa se preprečujeta korupcija in zloraba 
moči. V skladu z načelom sorazmernosti 
obveznost objave identitete fizičnih oseb 
ne bi smela veljati za člane evropske 
politične stranke, ki niso dali izrecne 
privolitve za objavo, ali za donacije v 
znesku, ki je enak ali manjši od 1 000 EUR 
na leto in na donatorja. Prav tako bi bilo 
treba v skladu z načelom sorazmernosti 
letno objavljati informacije o donacijah, 
razen za donacije med kampanjami pred 
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volitvami v Evropski parlament ali za 
donacije v znesku nad 12 000 EUR, ki bi 
jih bilo treba čim prej objaviti.

volitvami v Evropski parlament ali za 
donacije v znesku nad 12 000 EUR, ki bi 
jih bilo treba čim prej objaviti.

Or. en

Predlog spremembe 11
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Zaradi pravne varnosti je primerno 
razjasniti, da so upravljavci podatkov v 
smislu Uredbe (ES) št. 45/1991 ali 
Direktive 95/46/ES Evropski parlament, 
evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije, nacionalni organi, 
pristojni za izvajanje nadzora nad vidiki 
financiranja evropskih političnih strank in 
evropskih političnih fundacij, ter druge 
relevantne tretje osebe, ki so navedene ali 
določene v tej uredbi. Prav tako je treba 
podrobno določiti najdaljše obdobje 
dovoljene hrambe osebnih podatkov, ki so 
bili zbrani za zagotavljanje zakonitosti, 
pravilnosti in preglednosti financiranja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij ter članstva evropskih 
političnih strank. Kot upravljavci podatkov 
morajo Evropski parlament, evropske 
politične stranke in evropske politične 
fundacije, pristojni nacionalni organi ter 
relevantne tretje osebe sprejeti vse 
primerne ukrepe, da bi izpolnjevali 
obveznosti iz Uredbe (ES) št. 45/2001 in 
Direktive 95/46/ES, zlasti glede zakonitosti 
obdelave, varnosti postopkov obdelave in 
zagotavljanja informacij, pa tudi pravic 
oseb, na katere se podatki nanašajo, da 
dostopajo do svojih osebnih podatkov ter 
zahtevajo njihov popravek in izbris.

(23) Zaradi pravne varnosti je primerno 
razjasniti, da so upravljavci podatkov v 
smislu Uredbe (ES) št. 45/1991 ali 
Direktive 95/46/ES Komisija, evropske 
politične stranke in evropske politične 
fundacije, nacionalni organi, pristojni za 
izvajanje nadzora nad vidiki financiranja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, ter druge relevantne 
tretje osebe, ki so navedene ali določene v 
tej uredbi. Prav tako je treba podrobno 
določiti najdaljše obdobje dovoljene 
hrambe osebnih podatkov, ki so bili zbrani 
za zagotavljanje zakonitosti, pravilnosti in 
preglednosti financiranja evropskih 
političnih strank in evropskih političnih 
fundacij ter članstva evropskih političnih 
strank. Kot upravljavci podatkov morajo 
Evropski parlament, evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije, 
pristojni nacionalni organi ter relevantne 
tretje osebe sprejeti vse primerne ukrepe, 
da bi izpolnjevali obveznosti iz Uredbe 
(ES) št. 45/2001 in Direktive 95/46/ES, 
zlasti glede zakonitosti obdelave, varnosti 
postopkov obdelave in zagotavljanja 
informacij, pa tudi pravic oseb, na katere se 
podatki nanašajo, da dostopajo do svojih 
osebnih podatkov ter zahtevajo njihov 
popravek in izbris.

Or. en
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Predlog spremembe 12
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Določiti bi bilo treba posebna pravila 
in postopke za porazdeljevanje odobritev, 
ki so vsako leto na razpolago v splošnem 
proračunu Evropske unije, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati število upravičencev na 
eni strani ter delež izvoljenih poslancev v 
Evropski parlament iz vsake upravičene 
evropske politične stranke in z njo 
povezane evropske politične fundacije na 
drugi strani. Ta pravila bi morala vsebovati 
stroge zahteve glede preglednosti, 
računovodstva, revizije in finančnega 
nadzora nad evropskimi političnimi 
strankami in z njimi povezanimi 
evropskimi političnimi fundacijami ter 
določbe o reviziji, ki jo izvajata Evropski 
parlament in Računsko sodišče, pa tudi 
sorazmerne kazni, med drugim za primere, 
da bi evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija kršila 
vrednote, na katerih temelji Unija.

(25) Določiti bi bilo treba posebna pravila 
in postopke za porazdeljevanje odobritev, 
ki so vsako leto na razpolago v splošnem 
proračunu Evropske unije, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati število upravičencev na 
eni strani ter delež izvoljenih poslancev v 
Evropski parlament iz vsake upravičene 
evropske politične stranke in z njo 
povezane evropske politične fundacije na 
drugi strani. Ta pravila bi morala vsebovati 
stroge zahteve glede preglednosti, 
računovodstva, revizije in finančnega 
nadzora nad evropskimi političnimi 
strankami in z njimi povezanimi 
evropskimi političnimi fundacijami ter 
določbe o reviziji, ki jo izvajata Komisija
in Računsko sodišče, pa tudi sorazmerne 
kazni, med drugim za primere, ko bi 
evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija kršila vrednote, na 
katerih temelji Unija.

Or. en

Predlog spremembe 13
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Evropski parlament bi moral redno 
preverjati, ali so pogoji in zahteve v zvezi z 
registracijo in financiranjem evropskih 
političnih strank ali evropskih političnih 

(26) Komisija bi morala redno preverjati, 
ali so pogoji in zahteve v zvezi z 
registracijo in financiranjem evropskih 
političnih strank ali evropskih političnih 
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fundacij še naprej izpolnjeni. Tako 
preverjanje bi bilo treba izvesti vsako leto 
ali na podlagi obrazložene zahteve, ki jo 
vloži katera koli fizična ali pravna oseba. 
Odločitve glede spoštovanja vrednot, na
katerih temelji Unija, bi bilo treba sprejeti 
samo v skladu s posebnim, v ta namen 
predvidenim postopkom in po 
posvetovanju z odborom neodvisnih 
uglednih oseb.

fundacij še naprej izpolnjeni. Tako 
preverjanje bi bilo treba izvesti vsako leto 
ali na podlagi obrazložene zahteve, ki jo 
vloži katera koli fizična ali pravna oseba, 
ter na podlagi zahteve Evropskega 
parlamenta. Odločitve glede spoštovanja 
vrednot, na katerih temelji Unija, bi bilo 
treba sprejeti samo v skladu s posebnim, v 
ta namen predvidenim postopkom in po 
posvetovanju z odborom neodvisnih 
uglednih oseb. Na odločitev o preklicu 
statusa evropske politične stranke ali 
evropske politične fundacije se je mogoče 
pritožiti na Sodišču Evropske unije v 
skladu s členom 263 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 14
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Evropski parlament bi moral tehnično 
pomoč evropskim političnim strankam 
zagotavljati po načelu enakega 
obravnavanja, na podlagi računa in za 
plačilo ter o njej redno objavljati poročila.

(27) Komisija bi morala tehnično pomoč 
evropskim političnim strankam zagotavljati 
po načelu enakega obravnavanja, na 
podlagi računa in za plačilo, ter o njej 
redno objavljati poročila.

Or. en

Predlog spremembe 15
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana s poslanci Evropskega 

(b) sestavljena je iz organizacij članic, ki 
so pravno priznane kot nacionalne in/ali 
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parlamenta ali v nacionalnih parlamentih 
ali regionalnih parlamentih ali 
regionalnih skupščinah, ali

regionalne stranke v vsaj eni četrtini držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana s poslanci Evropskega 
parlamenta ali v nacionalnih parlamentih 
ali regionalnih parlamentih ali regionalnih 
skupščinah, ali

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana s poslanci Evropskega 
parlamenta ali prek svojih strank članic v 
nacionalnih parlamentih ali regionalnih 
parlamentih ali regionalnih skupščinah, ali

Or. fi

Predlog spremembe 17
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v vsaj eni četrtini držav članic je prejela 
vsaj tri odstotke oddanih glasov v vsaki od 
teh držav članic na zadnjih volitvah v 
Evropski parlament;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v vsaj eni četrtini držav članic je prejela 
vsaj tri odstotke oddanih glasov v vsaki od 
teh držav članic na zadnjih volitvah v 
Evropski parlament;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 19
Klaus-Heiner Lehne

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) demokratične volitve vseh drugih 
vodstvenih organov in njihove 
demokratične postopke odločanja, pri 
čemer so za vsakega od njih točno 
opredeljena pooblastila, odgovornosti in 
sestava, vključno z načini imenovanja in 
razrešitve njegovih članov ter jasnimi in 
preglednimi merili za izbiro kandidatov ter 
izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat 
mora biti časovno omejen, vendar ga je 
možno podaljšati;

(d) demokratične volitve vseh drugih 
vodstvenih organov in njihove 
demokratične postopke odločanja, pri 
čemer so za vsakega od njih točno 
opredeljena pooblastila, odgovornosti in 
sestava, vključno z načini imenovanja in 
razrešitve njegovih članov ter jasnimi in 
preglednimi merili za izbiro kandidatov, ki 
temeljijo na demokratičnem postopku, ter 
izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat 
mora biti časovno omejen, vendar ga je 
možno podaljšati;

Or. en

Predlog spremembe 20
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obveznost strank članic, da izberejo 
kandidate za volitve v Evropski parlament 
v odprtem demokratičnem postopku, ki 
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vsem članom stranke omogoča udeležbo, 
tako aktivno kot pasivno, v postopku izbire 
in pri odločanju o vrstnem redu 
kandidatov na volilnih seznamih;

Or. en

Predlog spremembe 21
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament vzpostavi register 
(v nadaljnjem besedilu: register) za namene 
registracije evropskih političnih strank in 
evropskih političnih fundacij.

1. Komisija vzpostavi register (v 
nadaljnjem besedilu: register) za namene 
registracije evropskih političnih strank in 
evropskih političnih fundacij.

Or. en

Predlog spremembe 22
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Politična zveza, kakor je opredeljena v 
členu 2(2), ali politična fundacija, ki je 
povezana z evropsko politično stranko, za 
registracijo svojega statuta vloži zahtevo 
pri Evropskem parlamentu.

2. Politična zveza, kakor je opredeljena v 
členu 2(2), ali politična fundacija, ki je 
povezana z evropsko politično stranko, za 
registracijo svojega statuta vloži zahtevo 
pri Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 23
Gerald Häfner
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Evropski parlament v treh mesecih po 
prejemu zahteve za registracijo sprejme 
odločitev, ki jo objavi v Uradnem listu 
Evropske unije skupaj s statutom stranke 
ali fundacije ali, če zahtevo zavrne, razlogi 
za zavrnitev.

5. Komisija v treh mesecih po prejemu 
zahteve za registracijo sprejme odločitev, 
ki jo objavi v Uradnem listu Evropske 
unije skupaj s statutom stranke ali 
fundacije ali, če zahtevo zavrne, razlogi za 
zavrnitev.

Or. en

Predlog spremembe 24
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Morebitne spremembe dokumentov ali 
statuta, ki so bili predloženi v okviru 
zahteve za registracijo v skladu z 
odstavkom 3, se sporočijo Evropskemu 
parlamentu v štirih tednih.

6. Morebitne spremembe dokumentov ali 
statuta, ki so bili predloženi v okviru 
zahteve za registracijo v skladu z 
odstavkom 3, se sporočijo Komisiji v štirih 
tednih.

Or. en

Predlog spremembe 25
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Posodobljeni seznam članov evropske 
politične stranke, ki je priložen statutu 
stranke v skladu s členom 4(2), se 
posreduje Evropskemu parlamentu vsako 
leto in v štirih tednih od datuma vsake 
spremembe, zaradi katere evropska 

7. Posodobljeni seznam članov evropske 
politične stranke, ki je priložen statutu 
stranke v skladu s členom 4(2), se 
posreduje Komisiji vsako leto in v štirih 
tednih od datuma vsake spremembe, zaradi 
katere evropska politična stranka morda ne 
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politična stranka morda ne izpolnjuje več 
zahteve iz člena 3(1)(b).

izpolnjuje več zahteve iz člena 3(1)(b).

Or. en

Predlog spremembe 26
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija vsako leto poroča 
Evropskemu parlamentu o vseh 
pomembnih informacijah, ki jih je prejela 
v skladu z odstavki od 3 do 7 tega člena. 
Evropski parlament nemudoma obvesti o 
vsaki spremembi, ki bi lahko bistveno 
vplivala na izpolnjevanje pogojev za 
registracijo iz členov od 3 do 5.

Or. en

Predlog spremembe 27
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament vsako leto preveri, 
ali evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije še naprej izpolnjujejo 
pogoje in zahteve iz členov 3, 4 in 5.

1. Komisija vsako leto preveri, ali evropske 
politične stranke in evropske politične 
fundacije še naprej izpolnjujejo pogoje in 
zahteve iz členov 3, 4 in 5.

Or. en

Predlog spremembe 28
Sari Essayah
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament na zahtevo ene 
četrtine svojih poslancev, ki zastopajo vsaj 
tri politične skupine v Evropskem 
parlamentu, z večino svojih poslancev
odloči, ali evropska politična stranka še 
vedno izpolnjuje pogoj iz člena 3(1)(c) 
oziroma ali evropska politična fundacija še 
vedno izpolnjuje pogoj iz člena 3(2)(c).

2. Komisija lahko odloči, ali evropska 
politična stranka še vedno izpolnjuje pogoj 
iz člena 3(1)(c) oziroma ali evropska 
politična fundacija še vedno izpolnjuje 
pogoj iz člena 3(2)(c).

Or. fi

Predlog spremembe 29
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament na zahtevo ene 
četrtine svojih poslancev, ki zastopajo vsaj 
tri politične skupine v Evropskem 
parlamentu, z večino svojih poslancev 
odloči, ali evropska politična stranka še 
vedno izpolnjuje pogoj iz člena 3(1)(c) 
oziroma ali evropska politična fundacija še 
vedno izpolnjuje pogoj iz člena 3(2)(c).

2. Evropski parlament na zahtevo ene 
četrtine svojih poslancev, ki zastopajo vsaj 
tri politične skupine v Evropskem 
parlamentu, z večino svojih poslancev 
odloči, ali meni, da evropska politična 
stranka še vedno izpolnjuje pogoj iz člena 
3(1)(c) oziroma ali evropska politična 
fundacija še vedno izpolnjuje pogoj iz 
člena 3(2)(c).

Or. en

Predlog spremembe 30
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden Evropski parlament sprejme takšno 
odločitev, zasliši predstavnike evropske 
politične stranke ali evropske politične 
fundacije in zaprosi odbor neodvisnih 
uglednih oseb, da v razumnem roku 
pripravi mnenje o zadevi.

Preden Komisija sprejme takšno odločitev, 
zasliši predstavnike evropske politične 
stranke ali evropske politične fundacije in 
zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb, da 
v razumnem roku pripravi mnenje o 
zadevi.

Or. fi

Predlog spremembe 31
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko 
kadar koli vloži utemeljeno vlogo pri 
Evropskem parlamentu za preverjanje
izpolnjevanja enega ali več pogojev ali 
zahtev iz odstavka 1. Ugotovitev, da 
evropska politična stranka, vključno z 
njenimi člani, ali evropska politična 
fundacija krši vrednote, na katerih temelji 
Unija, je mogoča samo v skladu z 
odstavkom 2.

3. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko 
kadar koli vloži utemeljeno vlogo pri 
Komisiji za preverjanje izpolnjevanja 
enega ali več pogojev ali zahtev iz 
odstavka 1. Ugotovitev, da evropska 
politična stranka, vključno z njenimi člani, 
ali evropska politična fundacija krši 
vrednote, na katerih temelji Unija, je 
mogoča samo v skladu z odstavkom 2.

Or. fi

Predlog spremembe 32
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko 
kadar koli vloži utemeljeno vlogo pri 
Evropskem parlamentu za preverjanje 

3. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko 
kadar koli vloži utemeljeno vlogo pri 
Komisiji za preverjanje izpolnjevanja 
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izpolnjevanja enega ali več pogojev ali 
zahtev iz odstavka 1. Ugotovitev, da 
evropska politična stranka, vključno z 
njenimi člani, ali evropska politična 
fundacija krši vrednote, na katerih temelji 
Unija, je mogoča samo v skladu z 
odstavkom 2.

enega ali več pogojev ali zahtev iz 
odstavka 1. Ugotovitev, da evropska 
politična stranka, vključno z njenimi člani, 
ali evropska politična fundacija krši 
vrednote, na katerih temelji Unija, je 
mogoča samo v skladu z odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 33
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija, če ugotovi, da pogoji iz 
člena 3(1)(c) za registracijo evropske 
politične stranke ali člena 3(2)(c) za 
registracijo evropske politične fundacije 
niso več izpolnjeni, ali na zahtevo 
Evropske parlamenta v skladu z 
odstavkom 2 tega člena, odloči, ali bo 
ohranila status registracije.

Or. en

Predlog spremembe 34
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Evropski parlament ugotovi, da 
kateri od pogojev ali zahtev iz odstavka 1 
ni več izpolnjen, se uporabijo določbe iz 
člena 11 ali člena 22 ali obeh, pri čemer se 
ustrezno upoštevajo določbe iz člena 23.

4. Če Komisija ugotovi, da kateri od 
pogojev ali zahtev iz odstavka 1 ni več 
izpolnjen, se uporabijo določbe iz člena 11 
ali člena 22 ali obeh, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo določbe iz člena 23.

Or. en
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Predlog spremembe 35
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament sprejme odločitev o 
prenehanju evropskega pravnega statusa in 
izbrisu iz registra.

2. Komisija sprejme odločitev o 
prenehanju evropskega pravnega statusa in 
izbrisu iz registra.

Or. en

Predlog spremembe 36
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropska politična stranka, registrirana v 
skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, ki 
je v Evropskem parlamentu zastopana z 
vsaj enim svojim članom in ki ni v kateri 
od situacij, ki povzročijo izključitev iz 
člena [93] finančne uredbe, lahko zaprosi 
za financiranje iz splošnega proračuna 
Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih je 
objavil Evropski parlament v razpisu za 
[prispevke].

1. Evropska politična stranka, registrirana v 
skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, ki 
je v Evropskem parlamentu zastopana z 
vsaj enim svojim članom ali je na zadnjih 
volitvah v Evropski parlament prejela 
najmanj 1 % glasov v najmanj četrtini 
držav članic in ki ni v kateri od situacij, ki 
povzročijo izključitev iz člena [93] 
finančne uredbe, lahko zaprosi za 
financiranje iz splošnega proračuna 
Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih je 
objavil Evropski parlament v razpisu za 
[prispevke]

Or. en

Predlog spremembe 37
Gerald Häfner
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Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije ob predložitvi svojih 
letnih računovodskih izkazov Evropskemu 
parlamentu v skladu s členom 19 
posredujejo tudi seznam vseh donatorjev in 
njihovih donacij, pri čemer navedejo vrsto 
in vrednost posamezne donacije. Ta 
odstavek se uporablja tudi za prispevke 
članov iz odstavkov 7 in 8.

2. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije ob predložitvi svojih 
letnih računovodskih izkazov Komisiji v 
skladu s členom 19 posredujejo tudi 
seznam vseh donatorjev in njihovih 
donacij, pri čemer navedejo vrsto in 
vrednost posamezne donacije. Ta odstavek 
se uporablja tudi za prispevke članov iz 
odstavkov 7 in 8.

Or. en

Predlog spremembe 38
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije v šestih mesecih pred 
volitvami v Evropski parlament pisno in v 
skladu z določbami odstavka 2 vsak teden 
obvestijo Evropski parlament o donacijah, 
ki jih prejmejo.

3. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije v šestih mesecih pred 
volitvami v Evropski parlament pisno in v 
skladu z določbami odstavka 2 vsak teden 
obvestijo Komisijo o donacijah, ki jih 
prejmejo.

Or. en

Predlog spremembe 39
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije pisno in v skladu z 

4. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije pisno in v skladu z 
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določbami iz odstavka 2 takoj obvestijo 
Evropski parlament o sprejetih donacijah, 
katerih vrednost presega 12 000 EUR.

določbami iz odstavka 2 takoj obvestijo 
Komisijo o sprejetih donacijah, katerih 
vrednost presega 12 000 EUR.

Or. en

Predlog spremembe 40
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kadar donacije ni mogoče vrniti, se o njej 
obvesti Evropski parlament. 
Odredbodajalec ugotovi terjatev in izda 
nalog za izterjavo v skladu z določbami iz 
členov [71] in [72] finančne uredbe. 
Zadevna sredstva se vpišejo kot splošni 
prihodki v oddelku proračuna, ki se nanaša 
na Evropski parlament.

– kadar donacije ni mogoče vrniti, se o njej 
obvesti Komisija. Odredbodajalec ugotovi 
terjatev in izda nalog za izterjavo v skladu
z določbami iz členov [71] in [72] finančne 
uredbe. Zadevna sredstva se vpišejo kot 
splošni prihodki v oddelku proračuna, ki se 
nanaša na Evropski parlament.

Or. en

Predlog spremembe 41
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni organi in Evropski parlament
se dogovorijo o praktičnih ureditvah za 
izmenjavo informacij o evropskih 
političnih strankah in evropskih političnih 
fundacijah.

Nacionalni organi in Komisija se 
dogovorijo o praktičnih ureditvah za 
izmenjavo informacij o evropskih 
političnih strankah in evropskih političnih 
fundacijah.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V sklepu ali sporazumu o [prispevku] ali 
donaciji iz splošnega proračuna Unije je 
izrecno določeno, da Evropski parlament
in Računsko sodišče opravita revizijo na 
podlagi računovodskih dokumentov in na 
kraju samem pri evropski politični stranki, 
ki je prejela [prispevek] iz splošnega 
proračuna Evropske unije, ali pri evropski 
politični fundaciji, ki je prejela donacijo iz 
splošnega proračuna Evropske unije.

5. V sklepu ali sporazumu o [prispevku] ali 
donaciji iz splošnega proračuna Unije je 
izrecno določeno, da Komisija in Računsko 
sodišče opravita revizijo na podlagi 
računovodskih dokumentov in na kraju 
samem pri evropski politični stranki, ki je 
prejela [prispevek] iz splošnega proračuna 
Evropske unije, ali pri evropski politični 
fundaciji, ki je prejela donacijo iz 
splošnega proračuna Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 43
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsa tehnična podpora, ki jo Evropski 
parlament zagotavlja evropskim političnim 
strankam, temelji na načelu enakega 
obravnavanja. Odobri se pod pogoji, ki 
niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi 
se zagotavlja drugim zunanjim 
organizacijam in združenjem, ki se jim 
lahko odobrijo podobne ugodnosti, ter se 
zagotovi na podlagi računa in za plačilo.

Vsa tehnična podpora, ki jo Komisija
zagotavlja evropskim političnim strankam, 
temelji na načelu enakega obravnavanja. 
Odobri se pod pogoji, ki niso manj ugodni 
od pogojev, pod katerimi se zagotavlja 
drugim zunanjim organizacijam in 
združenjem, ki se jim lahko odobrijo 
podobne ugodnosti, ter se zagotovi na 
podlagi računa in za plačilo.

Or. en

Predlog spremembe 44
Gerald Häfner
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Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament v letnem poročilu, ki 
ga v treh mesecih po zaključku 
proračunskega leta objavi v skladu s 
členom 24, navede podrobne informacije o 
tehnični podpori, ki jo zagotovi vsaki 
evropski politični stranki.

Komisija v letnem poročilu, ki ga v treh 
mesecih po zaključku proračunskega leta 
objavi v skladu s členom 24, navede 
podrobne informacije o tehnični podpori, 
ki jo zagotovi vsaki evropski politični 
stranki.

Or. en

Predlog spremembe 45
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če Evropski parlament v skladu s 
členom 7(2) ugotovi, da evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija ne 
spoštuje vrednot, na katerih temelji Unija, 
ali je bila zoper njo izrečena pravnomočna 
sodba (res judicata) zaradi nezakonitih 
dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom 
Unije, kakor so določene v členu [93(1)(e)] 
finančne uredbe, ali da evropska politična 
stranka ne spoštuje minimalnih predpisov 
glede notranje demokracije v skladu s 
členom 4(2), se lahko zadevna evropska 
politična stranka ali evropska politična 
fundacija izbriše iz registra, ji je odvzet 
status v skladu s členom 11 in se prekličejo 
vsi veljavni sklepi o financiranju s sredstvi 
Unije na podlagi te uredbe ali prekinejo vsi 
veljavni sporazumi o takem financiranju in 
se sredstva Unije izterjajo, vključno z 
neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

1. Če Komisija v skladu s členom 7(2) 
ugotovi, da evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija ne spoštuje 
vrednot, na katerih temelji Unija, ali je bila 
zoper njo izrečena pravnomočna sodba (res 
judicata) zaradi nezakonitih dejavnosti, ki 
škodijo finančnim interesom Unije, kakor 
so določene v členu [93(1)(e)] finančne 
uredbe, ali da evropska politična stranka ne 
spoštuje minimalnih predpisov glede 
notranje demokracije v skladu s členom 
4(2), se lahko zadevna evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija 
izbriše iz registra, ji je odvzet status v 
skladu s členom 11 in se prekličejo vsi 
veljavni sklepi o financiranju s sredstvi 
Unije na podlagi te uredbe ali prekinejo vsi 
veljavni sporazumi o takem financiranju in 
se sredstva Unije izterjajo, vključno z 
neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament naloži evropski 
politični stranki ali evropski politični 
fundaciji globo glede na lestvico, ki jo 
določi:

2. Komisija naloži evropski politični 
stranki ali evropski politični fundaciji 
globo glede na lestvico, ki jo določi:

Or. en

Predlog spremembe 47
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če ni izpolnjena obveznost sporočanja 
iz člena 6(6) in (7) ali če Evropski 
parlament ugotovi, da je evropska 
politična stranka ali evropska politična 
fundacija kadar koli namenoma predložila 
netočne ali zavajajoče informacije;

(b) če ni izpolnjena obveznost sporočanja 
iz člena 6(6) in (7) ali če Komisija ugotovi, 
da je evropska politična stranka ali 
evropska politična fundacija kadar koli 
namenoma predložila netočne ali 
zavajajoče informacije;

Or. en

Predlog spremembe 48
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) če ni izpolnjena obveznost 
posredovanja seznama donatorjev in 
njihovih donacij Evropskemu parlamentu
v skladu s členom 15(2) ali obveščanja 

(d) če ni izpolnjena obveznost 
posredovanja seznama donatorjev in 
njihovih donacij Komisiji v skladu s
členom 15(2) ali obveščanja Evropskega 
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Evropskega parlamenta o donacijah v 
skladu s členom 15(3) in (4);

parlamenta o donacijah v skladu s členom 
15(3) in (4);

Or. en

Predlog spremembe 49
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament pri določanju višine 
globe, ki jo naloži evropski politični stranki 
ali evropski politični fundaciji v skladu z
odstavkom 2, upošteva težo, trajanje in, 
kjer je primerno, ponovitev kršitve, čas, ki 
je pretekel, namen ali raven malomarnosti 
ter morebitne ukrepe, sprejete za izpolnitev 
pogojev in zahtev iz te uredbe. Globa mora 
biti učinkovita in odvračilna ter ne sme 
presegati 10 % letnega proračuna zadevne 
evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije za leto, v katerem je 
sankcija naložena.

3. Komisija pri določanju višine globe, ki 
jo naloži evropski politični stranki ali 
evropski politični fundaciji v skladu z 
odstavkom 2, upošteva težo, trajanje in, 
kjer je primerno, ponovitev kršitve, čas, ki 
je pretekel, namen ali raven malomarnosti 
ter morebitne ukrepe, sprejete za izpolnitev 
pogojev in zahtev iz te uredbe. Globa mora 
biti učinkovita in odvračilna ter ne sme 
presegati 10 % letnega proračuna zadevne 
evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije za leto, v katerem je 
sankcija naložena.

Or. en

Predlog spremembe 50
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija, ki po kršitvi iz točke 
(a) odstavka 2 ne uvede ukrepov za 
odpravo kršitve, ki jih zahteva Evropski 
parlament, čeprav ji je bila v skladu s 
členom 23 dana možnost, da to stori, se 
lahko izbriše iz registra, ji je odvzet status 

4. Evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija, ki po kršitvi iz točke 
(a) odstavka 2 ne uvede ukrepov za 
odpravo kršitve, ki jih zahteva Komisija, 
čeprav ji je bila v skladu s členom 23 dana 
možnost, da to stori, se lahko izbriše iz 
registra, ji je odvzet status v skladu s 
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v skladu s členom 11 in se prekličejo vsi 
veljavni sklepi o financiranju s sredstvi 
Unije na podlagi te uredbe ali prekinejo vsi 
veljavni sporazumi o takem financiranju in 
se sredstva Unije izterjajo, vključno z 
neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

členom 11 in se prekličejo vsi veljavni 
sklepi o financiranju s sredstvi Unije na 
podlagi te uredbe ali prekinejo vsi veljavni 
sporazumi o takem financiranju in se 
sredstva Unije izterjajo, vključno z 
neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

Or. en

Predlog spremembe 51
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden Evropski parlament sprejme 
končno odločitev v zvezi s kaznijo iz člena 
22, zagotovi zadevni evropski politični 
stranki ali evropski politični fundaciji 
možnost, da se izreče o zadevi in, če je to 
ustrezno in primerno, da sprejme potrebne
ukrepe za odpravo kršitve v razumnem 
roku.

1. Preden Komisija sprejme končno 
odločitev v zvezi s kaznijo iz člena 22, 
zagotovi zadevni evropski politični stranki 
ali evropski politični fundaciji možnost, da 
se izreče o zadevi in, če je to ustrezno in 
primerno, da sprejme potrebne ukrepe za 
odpravo kršitve v razumnem roku.

Or. en

Predlog spremembe 52
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če Evropski parlament meni, da je 
potrebno, lahko zasliši druge fizične ali 
pravne osebe, vključno z morebitnimi 
pritožniki iz člena 7(3).

2. Če Komisija ali Evropski parlament 
menita, da je potrebno, lahko zaslišita
druge fizične ali pravne osebe, vključno z 
morebitnimi pritožniki iz člena 7(3).

Or. en
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Predlog spremembe 53
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imena in statute vseh registriranih 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki 
so bili predloženi v okviru njihove zahteve 
za registracijo v skladu s členom 6(3), 
najpozneje štiri tedne po tem, ko je 
Evropski parlament sprejel svojo 
odločitev, ter vse naknadne spremembe, o 
katerih je bil Evropski parlament obveščen
v skladu s členom 6(6) in (7);

(a) imena in statute vseh registriranih 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki 
so bili predloženi v okviru njihove zahteve 
za registracijo v skladu s členom 6(3), 
najpozneje štiri tedne po tem, ko je 
Komisija sprejela svojo odločitev, ter vse 
naknadne spremembe, o katerih je bila 
Komisija obveščena v skladu s členom 
6(6) in (7);

Or. en

Predlog spremembe 54
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile 
zavrnjene, skupaj z dokumenti, 
predloženimi v okviru zahteve za 
registracijo v skladu s členom 6(3), in 
razloge za zavrnitev, najpozneje štiri tedne 
po tem, ko je Evropski parlament sprejel 
svojo odločitev;

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile 
zavrnjene, skupaj z dokumenti, 
predloženimi v okviru zahteve za 
registracijo v skladu s členom 6(3), in 
razloge za zavrnitev, najpozneje štiri tedne 
po tem, ko je Komisija sprejela svojo 
odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 55
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) podrobne informacije in razloge za 
katero koli končno odločitev, ki jo sprejme 
Evropski parlament v skladu s členom 22, 
vključno z, če je ustrezno, mnenji, ki jih 
sprejme odbor neodvisnih uglednih oseb v 
skladu s členom 7(2), ob ustreznem 
upoštevanju določb Uredbe (ES) št. 
45/2001;

(g) podrobne informacije in razloge za 
katero koli končno odločitev, ki jo sprejme 
Komisija v skladu s členom 22, vključno z, 
če je ustrezno, mnenji, ki jih sprejme odbor 
neodvisnih uglednih oseb v skladu s 
členom 7(2), ob ustreznem upoštevanju 
določb Uredbe (ES) št. 45/2001;

Or. en

Predlog spremembe 56
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ocenjevalno poročilo Evropskega 
parlamenta o izvajanju te uredbe in 
financiranih dejavnostih, kakor je 
navedeno v členu 27.

(j) ocenjevalno poročilo Komisije o 
izvajanju te uredbe in financiranih 
dejavnostih, kakor je navedeno v členu 27.

Or. en

Predlog spremembe 57
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament na podlagi seznama 
članov evropske politične stranke, ki je 
priložen statutu stranke v skladu s členom 
4(2) in se posodablja v skladu s členom 
6(7), objavi podatke o skupnem številu 
članov in identiteti pravnih oseb, ki so 
člani, kakor tudi imena fizičnih oseb, ki so 

2. Komisija na podlagi seznama članov 
evropske politične stranke, ki je priložen 
statutu stranke v skladu s členom 4(2) in se 
posodablja v skladu s členom 6(7), objavi 
podatke o skupnem številu članov in 
identiteti pravnih oseb, ki so člani, kakor 
tudi imena fizičnih oseb, ki so dale izrecno 
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dale izrecno pisno soglasje za njihovo 
objavo. Evropske politične stranke 
sistematično zahtevajo to soglasje od vseh 
fizičnih oseb, ki so člani.

pisno soglasje za njihovo objavo. Evropske 
politične stranke sistematično zahtevajo to 
soglasje od vseh fizičnih oseb, ki so člani.

Or. en

Predlog spremembe 58
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije v javno dostopni izjavi 
o varstvu osebnih podatkov potencialnim 
članom in donatorjem zagotovijo 
informacije, ki se zahtevajo po členu 10 
Direktive 95/46/ES, in jih obvestijo, da se 
njihovi osebni podatki lahko objavijo ter da 
jih Evropski parlament, OLAF, Računsko 
sodišče, pristojni nacionalni organi ter 
zunanji organi ali strokovnjaki, ki jih ti 
pooblastijo, lahko obdelujejo za namen 
revizije in nadzora. Evropski parlament pri 
izvajanju člena 11 Uredbe (ES) št. 45/2001 
enake informacije objavi v razpisih za 
[prispevke] ali zbiranje predlogov iz člena 
13(1).

3. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije v javno dostopni izjavi 
o varstvu osebnih podatkov potencialnim 
članom in donatorjem zagotovijo 
informacije, ki se zahtevajo po členu 10 
Direktive 95/46/ES, in jih obvestijo, da se 
njihovi osebni podatki lahko objavijo ter da 
jih Komisija, OLAF, Računsko sodišče, 
pristojni nacionalni organi ter zunanji 
organi ali strokovnjaki, ki jih ti pooblastijo, 
lahko obdelujejo za namen revizije in 
nadzora. Evropski parlament pri izvajanju 
člena 11 Uredbe (ES) št. 45/2001 enake 
informacije objavi v razpisih za [prispevke] 
ali zbiranje predlogov iz člena 13(1).

Or. en

Predlog spremembe 59
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament in odbor iz člena 
7(2) pri obdelavi osebnih podatkov na 

1. Komisija in odbor iz člena 7(2) pri 
obdelavi osebnih podatkov na podlagi te 
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podlagi te uredbe ravnata v skladu z 
Uredbo (ES) št. 45/2001. Za namen 
obdelave osebnih podatkov veljata za 
upravljavca podatkov v skladu s členom 
2(d) Uredbe (ES) št. 45/2001.

uredbe ravnata v skladu z Uredbo (ES) 
št. 45/2001. Za namen obdelave osebnih 
podatkov veljata za upravljavca podatkov v 
skladu s členom 2(d) Uredbe (ES) št. 
45/2001.

Or. en

Predlog spremembe 60
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament in odbor iz člena 
7(2) zagotovita, da se osebni podatki, ki jih 
zbereta na podlagi te uredbe, uporabljajo 
samo za zagotavljanje zakonitosti, 
pravilnosti ter preglednosti financiranja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij ter članstva evropskih 
političnih strank. Te osebne podatke 
uničita najpozneje 24 mesecev po objavi 
njihovih ustreznih delov v skladu s členom 
24.

3. Evropski parlament, Komisija in odbor 
iz člena 7(2) zagotovijo, da se osebni 
podatki, ki jih zberejo na podlagi te uredbe, 
uporabljajo samo za zagotavljanje 
zakonitosti, pravilnosti ter preglednosti 
financiranja evropskih političnih strank in 
evropskih političnih fundacij ter članstva 
evropskih političnih strank. Te osebne 
podatke uničita najpozneje 24 mesecev po 
objavi njihovih ustreznih delov v skladu s 
členom 24.

Or. en

Predlog spremembe 61
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni nacionalni organi in neodvisni 
organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za 
revidiranje računovodskih izkazov, 
uporabijo osebne podatke, ki jih prejmejo, 
samo za izvajanje nadzora nad 
financiranjem evropskih političnih strank 

4. Pristojni nacionalni organi in neodvisni 
organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za 
revidiranje računovodskih izkazov, 
uporabijo osebne podatke, ki jih prejmejo, 
samo za izvajanje nadzora nad 
financiranjem evropskih političnih strank 
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in evropskih političnih fundacij. Te osebne 
podatke uničijo v skladu z veljavno 
nacionalno zakonodajo, potem ko so jih 
posredovali Evropskemu parlamentu v 
skladu s členom 20(3).

in evropskih političnih fundacij. Te osebne 
podatke uničijo v skladu z veljavno
nacionalno zakonodajo, potem ko so jih 
posredovali Komisiji v skladu s členom 
20(3).

Or. en

Predlog spremembe 62
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
je odgovoren za spremljanje in 
zagotavljanje, da Evropski parlament in 
odbor iz člena 7(2) pri obdelavi osebnih 
podatkov na podlagi te uredbe spoštujeta
in varujeta temeljne pravice in svoboščine 
fizičnih oseb. Brez poseganja v kakršna 
koli pravna sredstva lahko vsak 
posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, vloži pritožbo pri 
Evropskem nadzorniku za varstvo 
podatkov, če meni, da je bila njegova 
pravica do varstva osebnih podatkov 
kršena kot posledica obdelave teh podatkov 
v Evropskem parlamentu ali odboru.

7. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
je odgovoren za spremljanje in 
zagotavljanje, da Evropski parlament, 
Evropska komisija in odbor iz člena 7(2) 
pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi 
te uredbe spoštujejo in varujejo temeljne 
pravice in svoboščine fizičnih oseb. Brez 
poseganja v kakršna koli pravna sredstva 
lahko vsak posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, vloži pritožbo pri 
Evropskem nadzorniku za varstvo 
podatkov, če meni, da je bila njegova 
pravica do varstva osebnih podatkov 
kršena kot posledica obdelave teh podatkov 
v Evropskem parlamentu, Evropski 
komisiji ali odboru.

Or. en

Predlog spremembe 63
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament določi upravne 1. Evropski parlament lahko na podlagi 
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pritožbene postopke v zvezi z vsemi 
odločitvami, povezanimi z registracijo 
statuta, financiranjem ali kaznimi.

pritožbe, ki jo vloži oseba z legitimnim 
interesom za spodbijanje sprejetih 
odločitev, pregleda svoje odločitve, 
povezane z registracijo statuta, 
financiranjem ali kaznimi.

Or. bg

Obrazložitev

Uredba določa upravno in sodno spodbijanje odločitev Evropskega parlamenta glede 
registracije statuta, financiranja ali kazni za osebe, ki predložijo zahteve za registracijo, ali 
za evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ki so že registrirane. V okviru 
postopka upravne pritožbe je Evropski parlament zakonsko pristojen za pregled svojih 
odločitev, če so takšen pregled zahtevale osebe z legitimnim interesom, ki so na podlagi tega 
vložile pritožbo.

Predlog spremembe 64
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament določi upravne 
pritožbene postopke v zvezi z vsemi 
odločitvami, povezanimi z registracijo 
statuta, financiranjem ali kaznimi.

1. Komisija določi upravne pritožbene 
postopke v zvezi z vsemi odločitvami, 
povezanimi z registracijo statuta, 
financiranjem ali kaznimi.

Or. en

Predlog spremembe 65
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni pritožbeni postopki nimajo
odložilnega učinka. Vendar lahko
Evropski parlament, če meni, da okoliščine 
to zahtevajo, odloži uporabo katere koli 

2. Vložitev pritožbe nima odložilnega 
učinka. Evropski parlament lahko, če po 
njegovi oceni okoliščine to zahtevajo, 
odloži uporabo katere koli svoje odločitve. 
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svoje odločitve. Če evropski parlament zavrne pritožbo, jo 
mora v pregled posredovati Sodišču 
Evropske unije kot pristojnemu organu.

Or. bg

Obrazložitev

Uredba določa upravno in sodno spodbijanje odločitev Evropskega parlamenta glede 
registracije statuta, financiranja ali kazni za osebe, ki predložijo zahteve za registracijo, ali 
za evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ki so že registrirane. Če 
Evropski parlament zavrne revizijo v korist oseb z legitimnim pravnim interesom, ki so vložile 
pritožbo, bi bilo prav, da bi njihovo pritožbo posredoval v nadaljnjo obravnavo v okviru 
pravnega postopka. Ta nova obveznost Evropskega parlamenta bo pomenila boljše varovanje 
pravic in pravnih interesov pritožnikov.

Predlog spremembe 66
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravni pritožbeni postopki nimajo 
odložilnega učinka. Vendar lahko Evropski 
parlament, če meni, da okoliščine to 
zahtevajo, odloži uporabo katere koli svoje 
odločitve.

2. Upravni pritožbeni postopki nimajo 
odložilnega učinka. Vendar lahko 
Komisija, če meni, da okoliščine to 
zahtevajo, odloži uporabo katere koli svoje 
odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 67
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zoper odločitve, sprejete na podlagi te 
uredbe, se lahko začne sodni postopek pred 
Sodiščem Evropske unije v skladu z 
ustreznimi določbami Pogodbe o delovanju 

3. Zoper odločitve, sprejete na podlagi te 
uredbe, se lahko začne sodni postopek pred 
Sodiščem Evropske unije v skladu z 
ustreznimi določbami Pogodbe o delovanju 
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Evropske unije. Evropske unije. Tudi odločitve iz 
člena 26(1) je mogoče spodbijati samo s 
pritožbo na sodišču.

Or. bg

Obrazložitev

Uredba določa upravno in sodno spodbijanje odločitev Evropskega parlamenta, povezanih z 
registracijo statuta, financiranjem ali kaznimi za osebe, ki predložijo zahteve za registracijo, 
ali za evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ki so že registrirane. Zaradi 
varovanja pravic in pravnega interesa oseb z legitimnim interesom za spodbijanje odločitve 
Evropskega parlamenta je treba v uredbi izrecno navesti, da upravna pritožba ne bo ovirala 
neposredne vložitve zahteve pri Sodišču Evropske unije.

Predlog spremembe 68
Gerald Häfner

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament sprejme sklep o 
pravilih in postopkih za izvajanje te 
uredbe, vključno s pravili in postopki za 
vzpostavitev registra.

Komisija sprejme izvedbeno uredbo o 
pravilih in postopkih za izvajanje te 
uredbe, vključno s pravili in postopki za 
vzpostavitev registra.

Or. en


