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SDĚLENÍ ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA

Věc: Výroční zpráva o technické pomoci poskytnuté Evropským parlamentem 
evropským politickým stranám

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003
o statutu a financování politických stran na evropské úrovni opravňuje Evropský 
parlament poskytovat evropským politickým stranám technickou pomoc. Každý rok 
„předloží generální tajemník předsednictvu podrobnou zprávu o technické podpoře, 
kterou Parlament poskytuje politickým stranám na evropské úrovni. Zpráva se poté 
zveřejní na internetových stránkách Parlamentu.“

2. Po konzultacích s generálními řediteli Parlamentu bylo zjištěno, že o poskytnutí 
technické pomoci bylo požádáno:

a. Generální ředitelství pro tlumočení a konference: poskytnutí zasedacích 
místností a techniků, 

b. Generální ředitelství pro předsednictví: ředitelství pro bezpečnost poskytlo 
bezpečnostní služby pro všechny schůze.

3. Politické skupiny byly dotázány, zda poskytly technickou pomoc. Přišla jedna 
záporná odpověď od skupiny Verts/ALE v Evropském parlamentu.

Závěr

4. Členové předsednictva by měli vzít na vědomí návrh výroční zprávy týkající se 
technické pomoci poskytnuté politickým stranám v roce 2010.

Klaus WELLE
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O
TECHNICKÉ POMOCI POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM PARLAMENTEM 

EVROPSKÝM POLITICKÝM STRANÁM
V ROCE 2010

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 
o statutu a financování politických stran na evropské úrovni opravňuje Evropský 
parlament poskytovat evropským politickým stranám technickou pomoc. Tato pomoc je 
založena na zásadě rovného zacházení a poskytuje se za podmínek, které jsou stejně 
výhodné jako podmínky poskytované jiným externím organizacím a sdružením, jimž 
může být poskytována podobná podpora. Poskytuje se za úplatu na základě faktury.

V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 2004/2003 a článkem 11 rozhodnutí 
předsednictva ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k tomuto 
nařízení, „předloží generální tajemník předsednictvu podrobnou zprávu o technické 
podpoře, kterou Parlament poskytuje politickým stranám na evropské úrovni. Zpráva se 
poté zveřejní na internetových stránkách Parlamentu.“

Jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 výše uvedeného rozhodnutí předsednictva, „může 
předsednictvo poskytnout stranám technickou pomoc v souladu s rozhodnutím 
předsednictva ze dne 14. března 2000 o používání prostor Evropského parlamentu 
externími uživateli, ve znění rozhodnutí ze dne 2. června 2003, a všechny další formy 
technické pomoci obsažené v následných pravidlech.“

Sekretariát Evropského parlamentu poskytl v roce 2010 politickým stranám technickou 
pomoc v této formě:

POSKYTNUTÍ ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ, TECHNIKŮ A 
BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

NÁKLADY (v EUR)
DATUM ZASEDACÍ MÍSTNOST Místnost + 

personál Bezpečnost

EVROPSKÁ LIDOVÁ STRANA
4.–5. 2. 2010 A3E-2 1.534 866

13.–14. 9. 2010 A3G-3 (odpol.) & A3E-2 
(dopol.)

1.534 866

18.–19. 11. 2010 A3G-3 (odpol.) & A3E-2 
(dopol.)

1.534 866

STRANA EVROPSKÉ LEVICE 
12. 7. 2010 A5E-1 515 578

EVROPSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA 
11.–12.11.2010 A3G-3 1.534 866
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