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Forslag til beslutning B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering af europæiske politiske partier og fonde på europæisk plan 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at artikel 6 i 

forordning (EU, EURATOM) 1141/2014 

opretter en myndighed for europæiske 

politiske partier og europæiske politiske 

fonde, der skal oprettes inden den 1. 

september 2016 med det formål at træffe 

afgørelse om registrering og 

afregistrering af europæiske politiske 

partier og europæiske politiske fonde i 

overensstemmelse med de procedurer og 

betingelser, der er fastsat i forordningen. 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering af europæiske politiske partier og fonde på europæisk plan 

Forslag til beslutning 

Betragtning B b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Bb. der henviser til, at i henhold til 

artikel 38 i forordning (EU, EURATOM) 

1141/2014 skal Parlamentet evaluere 

anvendelsen af denne forordning senest 

medio 2018 og om nødvendigt foreslå 

ændringer af statutten og 

finansieringssystemerne, og til at 

Kommissionen inden udgangen af 2018 

skal forelægge en rapport ledsaget af et 

lovgivningsmæssigt forslag om ændring 

af denne forordning. 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at se 

nærmere på alle disse svagheder og 

foreslå en revision af forordningen så 

hurtigt som muligt; 

2. opfordrer medlemsstaterne, 

Myndigheden for Europæiske Politiske 

Partier og Europæiske Politiske Fonde og 

Kommissionen til at være behørigt 

involveret i gennemførelsen af forordning 

(EU, EURATOM) 1141/2014, som trådte i 

kraft den 1. januar 2017, med henblik på 

at være forberedt på den første 

vurderings- og evalueringsrapport, som 

Europa-Parlamentet skal forelægge 

senest medio 2018. 

Or. en 

 

 


