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_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre gennemsigtighed og for 
at styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers demokratiske 
ansvarlighed og forbindelsen mellem det 
europæiske civilsamfund og EU-
institutionerne, navnlig Europa-
Parlamentet, bør adgangen til finansiering 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget gøres betinget af, at 
medlemspartierne offentliggør det 
pågældende europæiske partis program og 
logo samt oplysninger om kønsfordelingen 
mellem kandidaterne ved det seneste valg 
til Europa-Parlamentet og mellem dets 
medlemmer af Europa-Parlamentet.

(5) For at sikre gennemsigtighed og for 
at styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers demokratiske 
ansvarlighed og forbindelsen mellem det 
europæiske civilsamfund og EU-
institutionerne, navnlig Europa-
Parlamentet, bør adgangen til finansiering 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget gøres betinget af, at 
medlemspartierne på en omfattende, 
pålidelig og brugervenlig måde 
offentliggør det pågældende europæiske 
partis program og logo samt oplysninger 
om kønsfordelingen mellem kandidaterne 
ved det seneste valg til Europa-Parlamentet 
og mellem dets medlemmer af Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Betragtning 12

Gældende tekst Ændringsforslag

-1) Betragtning 12 affattes således:
(12) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
EU-plan som følge af, at de har en 
europæisk retlig status, og modtage 
offentlig finansiering via Den Europæiske 
Unions almindelige budget, bør overholde 
visse principper og opfylde visse 
betingelser. Det er navnlig nødvendigt, at 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde 
respekterer de værdier, som Unionen 
bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU.

"(12) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
EU-plan som følge af, at de har en 
europæisk retlig status, og modtage 
offentlig finansiering via Den Europæiske 
Unions almindelige budget, bør overholde 
visse principper og opfylde visse 
betingelser. Det er navnlig nødvendigt, at 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, 
især i deres programmer og i deres 
aktiviteter, respekterer de værdier, som 
Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 
i TEU, nemlig respekt for den 
menneskelige værdighed, frihed, 
demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet 
og respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer, der 
tilhører mindretal."

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
Betragtning 30 a (ny)

Gældende tekst Ændringsforslag

-1a) Betragtning 30 a (ny)
(30a) I henhold til de bestemmelser 
og procedurer, der er fastsat i Rådets 
forordning (EU) 2017/1939, opfordres 
Den Europæiske Anklagemyndighed 
(EPPO) til at undersøge påståede 
strafbare handlinger i forbindelse med 
finansiering af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde, der 
indvirker på Unionens finansielle 
interesser, jf. Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv (EU) 2017/1371. 
Forpligtelsen i henhold til artikel 24 i 
Rådets forordning (EU) 2017/1939 om at 
underrette EPPO om enhver adfærd, der 
kan udgøre en lovovertrædelse, der 
henhører under EPPO's kompetence, 
gælder også for Myndigheden for 
Europæiske Politiske Partier og 
Europæiske Politiske Fonde.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende 
litra:
"ba) dens medlemspartier må ikke være 
medlemmer af et andet europæisk politisk 
parti";

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Gældende tekst Ændringsforslag

1b) Artikel 10, stk. 3, første afsnit, 
affattes således:

Europa-Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen kan indsende en 
anmodning til myndigheden om at 
kontrollere, at et bestemt europæisk 
politisk parti eller en bestemt europæisk 
politisk fond overholder de betingelser, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), og 
artikel 3, stk. 2, litra c).  I sådanne tilfælde, 
samt i de tilfælde der er omhandlet i artikel 
16, stk. 3, litra a), skal myndigheden 

"Europa-Parlamentet, på eget initiativ eller 
efter begrundet anmodning fra en gruppe 
borgere, indgivet i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i sin 
forretningsorden, Rådet eller 
Kommissionen kan indsende en 
anmodning til myndigheden om at 
kontrollere, at et bestemt europæisk 
politisk parti eller en bestemt europæisk 
politisk fond overholder de betingelser, der 
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anmode det udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer, der er oprettet ved 
artikel 11, om at afgive udtalelse om 
spørgsmålet.  Udvalget afgiver sin 
udtalelse inden for to måneder.

er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c), og 
artikel 3, stk. 2, litra c). I sådanne tilfælde, 
samt i de tilfælde der er omhandlet i artikel 
16, stk. 3, litra a), skal myndigheden 
anmode det udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer, der er oprettet ved 
artikel 11, om at afgive udtalelse om 
spørgsmålet.  Udvalget afgiver sin 
udtalelse inden for to måneder."

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 18 – stk. 3 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et europæisk politisk parti medtager i 
sin ansøgning dokumentation for, at dets 
medlemspartier i de 12 måneder forud for 
indgivelsen af ansøgningen på deres 
websted kontinuerligt har offentliggjort det 
europæiske politiske partis program og 
logo samt for hvert af det europæiske 
politiske partis medlemspartier 
oplysninger om kønsfordelingen mellem 
kandidaterne ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet og mellem dets 
medlemmer af Europa-Parlamentet." 

3a. Et europæisk politisk parti medtager i 
sin ansøgning dokumentation for, at 
størstedelen af dets medlemspartier og i 
alle tilfælde mindst syv af dem i de 12 
måneder forud for indgivelsen af 
ansøgningen kontinuerligt har 
offentliggjort det europæiske politiske 
partis program og logo på deres websted 
på en omfattende, pålidelig og 
brugervenlig måde. Europæiske politiske 
partier opfordres endvidere til i deres 
ansøgninger at medtage oplysninger for 
hvert af deres medlemspartier om 
kønsfordelingen mellem kandidaterne ved 
det seneste valg til Europa-Parlamentet og 
mellem deres medlemmer af Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 19 – stk. 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 5 % fordeles i lige store dele mellem 
de tilskudsberettigede europæiske politiske 
partier

– 10 % fordeles i lige store dele 
mellem de tilskudsberettigede europæiske 
politiske partier

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 19 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— 95 % fordeles blandt de 
tilskudsberettigede europæiske politiske 
partier i forhold til deres andel af valgte 
medlemmer til Europa-Parlamentet.

— 90 % fordeles blandt de 
tilskudsberettigede europæiske politiske 
partier i forhold til deres andel af valgte 
medlemmer til Europa-Parlamentet, som er 
medlemmer af et europæisk politisk parti.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit ba

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) når det pågældende parti eller den 
pågældende fond ikke opfyldte en eller 
flere af betingelserne i artikel 3, stk. 1, 
eller 2, ved partiets eller fondens 
registrering, og når partiet eller fonden 
har bevirket sin registrering ved brug af 
urigtige eller ufuldstændige oplysninger 
vedrørende disse betingelser, vedtages der 
en afgørelse om at fjerne partiet eller 
fonden fra registret inden for en rimelig 
frist fra det tidspunkt, hvor myndigheden 
kunne have konstateret, at det 
pågældende parti eller den pågældende 
fond ikke opfyldte den omhandlede 
betingelse eller de omhandlede betingelser

ba) når en afgørelse om at registrere det 
pågældende parti eller den pågældende 
fond er baseret på urigtige eller 
vildledende oplysninger, som kan 
tilskrives ansøgeren, eller når denne 
afgørelse er opnået ved svigagtig adfærd.



PE616.129/ 6

DA

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

Gældende tekst Ændringsforslag

5a) Artikel 30, stk. 2, afsnit 2, affattes 
således:

I tilfælde af sådan ophævelse begrænses 
betalinger fra Europa-Parlamentets 
anvisningsberettigede til de 
støtteberettigede omkostninger, det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond har afholdt frem 
til den dato, hvor afgørelsen om ophævelse 
træder i kraft.

"I tilfælde af sådan ophævelse begrænses 
betalinger fra Europa-Parlamentets 
anvisningsberettigede til de 
tilskudsberettigede omkostninger, der er 
afholdt af det europæiske politiske parti, 
eller de støtteberettigede omkostninger, 
der er afholdt af den europæiske politiske 
fond, frem til den dato, hvor afgørelsen om 
ophævelse træder i kraft."

Begrundelse

Tilskudsberettigede omkostninger er det udtryk, der er anvendt i finansforordningens 
artikel 204g og i artikel 17, stk. 4, i forordning nr. 1141/2014, og det er det passende begreb 
at anvende i denne forbindelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 32 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) I artikel 32, stk. 1, tilføjes følgende 
litra: 
"ja) en ajourført liste over de 
medlemmer af Europa-Parlamentet, som 
er medlemmer af et europæisk politisk 
parti."
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet offentliggør fem år 
efter den dato, hvorfra denne forordning 
tages i anvendelse, efter høring af 
myndigheden en rapport om anvendelsen 
af denne forordning og om de finansierede 
aktiviteter. Rapporten skal om nødvendigt 
foreslå ændringer af statutten og 
finansieringssystemerne.

Europa-Parlamentet offentliggør ved 
udgangen af tredje år efter den dato, 
hvorfra denne forordning tages i 
anvendelse, og hvert femte år derefter, 
efter høring af myndigheden en rapport om 
anvendelsen af denne forordning og om de 
finansierede aktiviteter. Rapporten skal om 
nødvendigt foreslå ændringer af statutten 
og finansieringssystemerne.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 40a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 18, stk. 3a), for så vidt angår 
ansøgninger om finansiering for 
regnskabsåret 2019 anmoder Europa-
Parlamentets anvisningsberettigede, inden 
denne træffer afgørelse om en ansøgning 
om finansiering, om dokumentation fra et 
europæisk politisk parti for, at dets 
medlemspartier på deres websteder i en 
periode, som begynder en måned efter 
ikrafttrædelsen af forordning (EU, 
EURATOM) nr. XX/2018, kontinuerligt 
har offentliggjort det europæiske politiske 
partis program og logo samt for hvert af 
det europæiske politiske partis 
medlemspartier oplysninger om 
kønsfordelingen mellem kandidaterne ved 
det seneste valg til Europa-Parlamentet og 
mellem dets medlemmer af Europa-
Parlamentet.

Uanset artikel 18, stk. 3a), for så vidt angår 
ansøgninger om finansiering for 
regnskabsåret 2019 anmoder Europa-
Parlamentets anvisningsberettigede, inden 
denne træffer afgørelse om en ansøgning 
om finansiering, om dokumentation fra et 
europæisk politisk parti for, at størstedelen 
af dets medlemspartier og i alle tilfælde 
mindst syv af dem på deres websteder i en 
periode, som begynder en måned efter 
ikrafttrædelsen af forordning (EU, 
Euratom) nr. XX/2018, kontinuerligt har 
offentliggjort det europæiske politiske 
partis program og logo samt for hvert af 
det europæiske politiske partis 
medlemspartier oplysninger om 
kønsfordelingen mellem kandidaterne ved 
det seneste valg til Europa-Parlamentet og 
mellem dets medlemmer af Europa-
Parlamentet.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 40a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Europæiske politiske partier, der er 
registreret inden [datoen for anvendelse 
af forordning (EU) 2018/... 
(ændringsforordningen)], skal inden den 
31. december 2018 fremlægge 
dokumentation for, at de opfylder 
betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) og 
ba).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014
Artikel 40a – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Myndigheden skal slette et 
europæisk politisk parti og dets tilknyttede 
europæiske politiske fond fra registret, 
hvis det pågældende parti ikke inden den 
frist, der er fastsat i stk. 1a, godtgør, at det 
opfylder betingelserne i artikel 3, stk. 1, 
litra b) og ba).

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Bestemmelserne i forordning (EU, 
Euratom) nr. 1141/2014, der var 
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gældende før denne forordnings 
ikrafttræden, finder dog fortsat 
anvendelse i deres oprindelige affattelse 
for så vidt angår handlinger foretaget og 
forpligtelser indgået vedrørende 
finansiering af politiske partier og 
politiske fonde på europæisk plan for 
budgetåret 2018.

Begrundelse

For at sikre retssikkerhed. Procedurer, der allerede startede i 2017, bør behandles i henhold 
til den eksisterende forordning inden revisionen heraf.


