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Pozměňovací návrh 1
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že politické strany a 
nadace EU přispívají k utváření 
evropského politického povědomí a 
pomáhají vyjadřovat vůli občanů Unie, 
jak je zakotveno v čl. 10 odst. 4 SEU a v 
čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv 
Evropské unie; dále zdůrazňuje význam 
politických stran a nadací EU při 
sbližování evropské občanské společnosti 
a orgánů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že financování 
poskytované podle nařízení (EU, Euratom) 
č. 1141/2014 je součástí souhrnného 
rozpočtu Evropské unie, a mělo by tudíž 
být prováděno v souladu s finančním 
nařízením (nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046);

1. připomíná, že nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 o statusu a 
financování politických stran a nadací EU 
je právním rámcem, který stanoví jejich 
práva a povinnosti; zdůrazňuje, že 
financování poskytnuté podle tohoto 
nařízení je součástí souhrnného rozpočtu 
Evropské unie, a proto by mělo být 
prováděno v souladu s finančním 
nařízením (nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046) s důrazem na obecnou zásadu 
řádného finančního řízení; připomíná 
úlohu dalších instancí finanční kontroly v 
rámci jejich příslušných mandátů, 
konkrétně Evropského účetního dvora, 
Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům a Úřadu evropského veřejného 
žalobce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá, že Komise oznámila nový 
evropský akční plán pro demokracii, 
včetně legislativního návrhu na zajištění 
větší transparentnosti placené politické 
reklamy a přezkumu právních předpisů o 
financování evropských politických stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby do poloviny 
roku 2022 předložila návrh na revizi 
nařízení č. 1141/2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. doporučuje přijmout 
harmonizovaný časový rámec pro 
podávání zpráv a kontroly prováděné 
politickými stranami EU, Úřadem pro 



AM\1234856CS.docx 5/23 PE695.008v01-00

CS

evropské politické strany a evropské 
politické nadace (APPF) a Parlamentem, 
aby se zabránilo přepočítávání konečné 
částky finančních prostředků, který 
zohlední lhůty stanovené příslušnými 
pravidly;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá výroční zprávu o činnosti za 
rok 2019, kterou předložil Úřad pro 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace (úřad APPF); konstatuje, 
že úřad APPF provedl první přezkum 
účetnictví unijních politických stran a 
nadací v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu, s cílem zajistit 
jejich soulad s finančním nařízením;

2. vítá výroční zprávu o činnosti za 
rok 2019, kterou předložil Úřad pro 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace (úřad APPF); bere na 
vědomí hlavní činnosti a výzvy, s nimiž se 
úřad v roce 2019 setkal; konstatuje, že 
úřad APPF provedl první přezkum 
účetnictví unijních politických stran a 
nadací v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu, s cílem zajistit 
jejich soulad s finančním nařízením; vítá 
skutečnost, že úřad APPF nemusel v roce 
2019 uložit sankce žádné politické straně 
ani nadaci EU; bere na vědomí, že úřad 
APPF navíc intervenoval v řízení před 
Tribunálem Evropské unie a 
spolupracoval s členskými státy na 
vytvoření sítě vnitrostátních kontaktních 
míst a orgánů pro ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá výroční zprávu o činnosti za 
rok 2019, kterou předložil Úřad pro 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace (úřad APPF); konstatuje, 
že úřad APPF provedl první přezkum 
účetnictví unijních politických stran a 
nadací v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu, s cílem zajistit 
jejich soulad s finančním nařízením;

2. konstatuje, že rok 2018 byl prvním 
rokem uplatňování nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014; vítá výroční 
zprávu o činnosti za rok 2019, kterou 
předložil Úřad pro evropské politické 
strany a evropské politické nadace (úřad 
APPF); konstatuje, že úřad APPF provedl 
první přezkum účetnictví unijních stran a 
nadací v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu s cílem zajistit 
jejich soulad s nařízením (EU, Euratom) 
č. 1141/2014, zatímco generální ředitelství 
pro finance Evropského parlamentu 
zajišťuje soulad s finančním nařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. bere na vědomí, že úřad má 
rozsáhlé pravomoci pro registraci, 
kontrolu a v případě nedodržování 
předpisů pro sankce evropských 
politických stran a nadací, a konstatuje, 
že úřad má rozsáhlé pravomoci, pokud jde 
o kontrolu formálních požadavků 
stanovených v nařízení 1141/2014, avšak 
že jeho pravomoci jsou omezenější, pokud 
jde o ověřování toho, zda registrovaná 
strana nebo nadace neporušuje základní 
hodnoty EU, kdy bývá zahájen složitý 
postup s účastí Parlamentu a Rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Isabel García Muñoz
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že úřad APPF 
vypracoval soubor zásad, které mají 
zajistit, aby politické strany EU mohly 
uplatňovat své právo na kampaň ve 
volbách do Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že první přezkum účetnictví 
odhalil možná zlepšení, zejména pokud 
jde o míru podrobnosti a srovnatelnosti 
požadovaných informací;

3. uznává, že právo vést kampaň ve 
spojení se zákazem financování jiných 
politických stran, zejména vnitrostátních 
stran nebo kandidátů, může vyvolat u 
politických stran EU nejistotu; zdůrazňuje 
jejich významnou úlohu při vedení 
evropských kampaní ve volbách do 
Evropského parlamentu; vítá skutečnost, 
že úřad APPF společně s generálním 
ředitelstvím pro finance Evropského 
parlamentu vypracoval soubor zásad, které 
mají zajistit, aby politické strany EU měly 
právo vést kampaň ve volbách do 
Evropského parlamentu a zároveň 
stanovují jeho omezení; žádá Komisi, aby 
tyto zásady vložila do nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014;

zdůrazňuje, že první přezkum účetnictví 
odhalil možná zlepšení, zejména pokud 
jde o míru podrobnosti a srovnatelnosti 
informací požadovaných po politických 
stranách a nadacích EU; vítá zavedení 
vzorů, které mají tento proces v roce 2020 
usnadnit; bere na vědomí, že v roce 2019 
byla většina zdrojů politických stran a 
nadací EU vynaložena na zaměstnance, 
schůze a informační náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá skutečnost, že úřad APPF 
vypracoval soubor zásad, které mají 
zajistit, aby politické strany EU mohly 
uplatňovat své právo na kampaň ve 
volbách do Evropského parlamentu; 

3. vítá skutečnost, že úřad APPF 
vypracoval soubor zásad, které mají 
zajistit, aby politické strany EU mohly 
uplatňovat právo na kampaň ve volbách do 
Evropského parlamentu; zdůrazňuje, že 
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zdůrazňuje, že první přezkum účetnictví 
odhalil možná zlepšení, zejména pokud jde 
o míru podrobnosti a srovnatelnosti 
požadovaných informací;

první přezkum účetnictví odhalil možná 
zlepšení, zejména pokud jde o míru 
podrobnosti a srovnatelnosti požadovaných 
informací; zdůrazňuje, že úřad by měl v co 
největší možné míře poskytovat informace 
o registraci a finanční situaci evropských 
politických stran a nadací a měl by je plně 
zveřejňovat a aktualizovat uživatelsky 
vstřícným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že Parlament ve svém 
usnesení ze dne 26. listopadu 2020 o 
bilanci evropských voleb navrhl, aby bylo 
změněno nařízení (EU, Euratom) 
č. 1141/2014 tak, aby „se evropské 
politické strany a nadace mohly plně 
zapojit do evropského politického 
prostoru, mohly vést kampaň a využívat 
finanční prostředky na kampaně a 
kandidovat ve volbách do Evropského 
parlamentu, s cílem zvýšit transparentnost 
jejich financování, zejména pokud jde o 
řízení finančních prostředků z rozpočtu 
EU a pokud finanční prostředky pocházejí 
od partnerských stran, a s cílem zakázat 
dary od soukromých a veřejnoprávních 
subjektů ze zemí mimo EU”;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
rozpočet úřadu APPF závisí na rozpočtu 
Evropského parlamentu; požaduje 
naprostou rozpočtovou nezávislost úřadu, 
aby byla zajištěna jeho co největší 
neutralita;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že podle článku 38 
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 má 
Parlament do konce roku 2021 přijmout  
zprávu a Komise má o šest měsíců později 
předložit zprávu k téže věci, k níž 
pravděpodobně připojí legislativní návrh 
na změnu nařízení;

4. připomíná, že podle článku 38 
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 má 
Parlament do konce roku 2021 přijmout 
zprávu o uplatňování nařízení a Komise 
má o šest měsíců později předložit zprávu 
k téže věci, k níž pravděpodobně připojí 
legislativní návrh na změnu nařízení; bere 
na vědomí, že hodnocení se zaměří na 
zpřísnění finančních a donucovacích 
pravidel, snížení administrativní zátěže, 
zvýšení transparentnosti a posílení 
skutečného volebního zastoupení 
evropských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že podle článku 38 
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 má 
Parlament do konce roku 2021 přijmout  

4. připomíná, že podle článku 38 
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 má 
Parlament do konce roku 2021 přijmout 
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zprávu a Komise má o šest měsíců později 
předložit zprávu k téže věci, k níž 
pravděpodobně připojí legislativní návrh 
na změnu nařízení;

zprávu a Komise má o šest měsíců později 
předložit zprávu k téže věci, k níž případně 
připojí legislativní návrh na změnu 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Mikuláš Peksa
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá záměr Komise přezkoumat na 
konci roku 2021 nařízení č. 1141/2014 
o statutu a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací a neomezovat se přitom na jeho 
stávající cíl stanovit pravidla financování 
a transparentnosti, dále záměr zjednodušit 
podmínky registrace podle článku 3 a 
otevřít členství všem občanům EU v zájmu 
reprezentativnějšího zastoupení 
politických stran činných na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že po brexitu je 
naléhavě nutné revidovat různé kategorie 
členství ve stranách a umožnit přidružení 
členů z kandidátských zemí, z Evropského 
hospodářského prostoru a Evropského 
sdružení volného obchodu, ze zemí 
sousedících s EU a z bývalých členských 
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států, od nichž lze legálně vybírat členské 
příspěvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mikuláš Peksa
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná doporučení akademiků 
představená na slyšení výboru AFCO dne 
25. května 2021, konkrétně snížení 
prahové hodnoty pro registraci a zavedení 
podpory občanů jako alternativy 
parlamentní podpory ke splnění kritéria 
zastoupení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mikuláš Peksa
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. se znepokojením bere na vědomí, 
že několik nadnárodních politických 
stran, které působí v evropské politice a 
jsou zastoupeny v Evropském parlamentu, 
se nemohou oficiálně zaregistrovat jako 
evropské politické strany kvůli 
požadavkům uvedeným v nařízení 
1141/2014, což brání demokratickému 
zastoupení menších politických stran na 
evropské úrovni; s ohledem na uvedené 
skutečnosti navrhuje, aby Evropská 
komise do konce roku 2021 předložila 
ambiciózní reformní návrh.
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že financování 
politických stran a nadací EU musí být 
transparentní, nesmí být zneužitelné a musí 
podporovat výlučně ty politické činnosti, 
které jsou v souladu se základními 
zásadami Unie uvedenými v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii; zdůrazňuje, že 
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 
zavedlo postup pro posuzování souladu a 
že jeho neplnění může vést k rozhodnutí o 
zrušení registrace politické strany EU;

5. zdůrazňuje, že financování 
politických stran a nadací EU musí být 
transparentní, nesmí být zneužitelné a musí 
podporovat výlučně ty politické programy 
a činnosti, které jsou v souladu se 
základními zásadami Unie uvedenými v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii; 
zdůrazňuje, že nařízení (EU, Euratom) č. 
1141/2014 zavedlo postup pro posuzování 
souladu a že jeho neplnění může vést k 
finančním pokutám nebo k rozhodnutí o 
zrušení registrace politické strany EU; 
zdůrazňuje, že přísnější kontroly spolu s 
jasnými a přiměřenými sankcemi jsou 
nezbytné k zajištění jejich větší 
vymahatelnosti; poukazuje na to, že úřad 
dosud nikdy nezahájil postup pro 
dodržování hodnot; vyzývá k posílení 
stávajícího správního uspořádání úřadu 
APPF s cílem lépe monitorovat 
dodržování příslušných pravidel a 
uplatňování sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Markus Pieper

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že financování 
politických stran a nadací EU musí být 
transparentní, nesmí být zneužitelné a 

5. zdůrazňuje, že financování 
politických stran a nadací EU musí být v 
souladu se základními zásadami Unie 
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musí podporovat výlučně ty politické 
činnosti, které jsou v souladu se 
základními zásadami Unie uvedenými v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii; 
zdůrazňuje, že nařízení (EU, Euratom) č. 
1141/2014 zavedlo postup pro posuzování 
souladu a že jeho neplnění může vést k 
rozhodnutí o zrušení registrace politické 
strany EU;

uvedenými v článku 2 SEU; mělo být 
zabezpečeno dodržování zásad a 
požadavků nařízení o evropských 
politických stranách a nadacích a jejich 
porušení by mělo být sankcionováno v 
rámci trojího přístupu, přičemž jeden by 
se zabýval některými základními 
formálními požadavky monitorovanými 
orgány veřejné moci a podával oficiálním 
veřejným spisům, druhý by byl ponechán 
na konkrétním úsudku veřejnosti o 
přiměřenosti konkrétních postojů a 
činností evropských stran a nakonec na 
úsudku členů evropské strany o vhodném 
využití rozpočtu strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zmiňuje žádost o zrušení požadavku na 
předkládání účtů podle mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví, neboť 
neodpovídá povaze evropských politických 
stran a nadací; konstatuje, že evropské 
účetní standardy pro veřejný sektor 
(EPSAS) mají potenciál, jakmile budou 
zavedeny ve všech členských státech, 
zlepšit řízení veřejných financí a 
odpovědnost tím, že zajistí fiskální 
transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí, že mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví (IFRS) 
byly původně vypracovány pro společnosti 
a nepředstavují administrativní přidanou 
hodnotu v rámci nařízení (EU, Euratom) 
č. 1141/2014; navrhuje požadovaný 
postup IFRS v případě politických stran a 
nadací EU přezkoumat a usnadnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že všechny hlavní 
politické strany a nadace poukázaly na 
zbytečnou byrokratickou zátěž spojenou se 
současnou praxí, která vyžaduje, aby své 
účty předkládaly ve dvou formátech; 
požaduje, aby byla zrušena povinnost 
stran a nadací předkládat účetní závěrky 
nejen podle obecně uznávaných účetních 
zásad, ale i podle mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví; 
zdůrazňuje, že mezinárodní standardy 
účetního výkaznictví jsou určeny a 
přiměřené pro velké globální společnosti 
orientované na zisk, a proto nejsou 
vhodné pro účetnictví evropských 
politických stran a nadací, které nemají 
sídlo v jednom členském státě, nejsou 
kótovány na burze a nejsou orientovány 
na zisk;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mikuláš Peksa
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že financování 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací je ze své podstaty 
spojeno s kritérii pro registraci podle 
nařízení č. 1141/2014, což znamená, že 
Komise bude muset v legislativním návrhu 
na změnu nařízení řešit oba problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že financování 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie nesmí být použito 
k financování referend v členských 
státech, s výjimkou případů, kdy se 
referenda zabývají otázkami souvisejícími 
s Evropskou unií;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že rozsah přezkumu 
nařízení č. 1141/2014 Evropskou komisí 
závisí na posouzení dopadů a 



PE695.008v01-00 16/23 AM\1234856CS.docx

CS

konzultacích se zúčastněnými stranami, 
které se mají uskutečnit dne 22. června 
2021; konstatuje, že revize by se měla 
zaměřit na zpřísnění ustanovení o 
financování, aby podpořila 
transparentnost nepřímého financováním 
ze třetích zemí s cílem snížit riziko 
zahraničního vměšování a posílit pravidla 
týkající se sankcí za porušení pravidel 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vítá, že se úřad APPF snaží na 
svých internetových stránkách zpřístupnit 
občanům širokou škálu informací; 
navrhuje však, aby byly zveřejněné 
dokumenty uživatelsky vstřícnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Mikuláš Peksa
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. požaduje, aby všechny žádosti 
evropských stran o financování z 
prostředků EU byly před rozhodnutím 
Evropského parlamentu o schválení 
zveřejněny na internetových stránkách 
Úřadu pro evropské politické strany a 
evropské politické nadace; konstatuje, že 
převážná většina financování evropských 
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stran pochází z veřejných zdrojů, a proto 
vyžaduje nejvyšší úroveň transparentnosti 
a odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že evropské politické 
strany a evropské politické nadace musí 
více využívat nové technologie, které 
mohou zlepšit transparentnost a 
sledovatelnost darů a výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. podporuje zvýšení transparentnosti 
financování evropských politických stran 
a nadací zavedením povinnosti 
Evropského parlamentu zveřejňovat roční 
účetní závěrky stran a nadací, které 
obdržely;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že v Evropském 
parlamentu by měla být podporována 
spolupráce s vnitrostátními stranami a 
politickými skupinami jako způsob, jak 
lépe oslovit a zapojit občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. je toho názoru, že pravidla 
vymezující způsobilé výdajů jsou příliš 
úzká a že evropské politické strany by 
měly mít možnost financovat jakoukoli 
činnost, která přispívá k utváření 
evropského politického povědomí a k 
vyjadřování vůle občanů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. konstatuje, že politické strany EU 
mají zájem o rozvíjení vztahů s většími 
mezinárodními organizacemi a partnery 
ze zemí mimo EU prostřednictvím 
činností, jako je vysílání delegací na 
mezinárodní akce, pořádání 
doprovodných akcí v rámci větších akcí a 
organizování vlastních akcí mimo EU; 
žádá, aby byla vytvořena zvláštní 



AM\1234856CS.docx 19/23 PE695.008v01-00

CS

ustanovení pro činnosti s většími 
mezinárodními organizacemi a partnery 
ze zemí mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. doporučuje Komisi, aby posílila 
ustanovení o ochraně údajů tím, že 
zahrne trestné činy definované v článcích 
3 až 6 směrnice 2013/40/EU o útocích 
proti informačním systémům; vítá 
skutečnost, že úřad APPF vytvořil síť 
vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů, 
aby byl nový postup ověřování plně 
funkční;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. navrhuje, aby výdaje evropských 
politických stran a nadací podléhaly 
mechanismu vlastní kontroly, který by byl 
doplněn systémem interního auditu a 
kontrolami prováděnými externím 
auditorem, Evropským účetním dvorem a 
veřejností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vítá myšlenku rozdělovat finanční 
prostředky EU podle počtu hlasů, které 
evropská politická strana získala v 
posledních evropských volbách, s 
přihlédnutím k tomu, aby případné 
nedostatečné příděly ve srovnání se 
stávajícím právním/regulačním rámcem 
nenarušily přípravy na volby v roce 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. žádá Komisi, aby stanovila 
podrobná pravidla pro stropy, nabídková 
řízení a další aspekty související s náklady 
na zaměstnance a schůze evropských 
politických stran a nadací s cílem zajistit 
řádné finanční řízení prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že úroveň spolufinancování 
může být pro politické strany EU 

6. uznává, že úroveň spolufinancování 
může být pro politické strany EU 
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problematická; domnívá se, že k řešení 
tohoto problému by mohlo přispět snížení 
požadovaných vlastních zdrojů pro 
politické strany EU na 5 % způsobilých 
výdajů;

problematická; domnívá se, že k řešení 
tohoto problému by mohlo přispět snížení 
požadovaných vlastních zdrojů pro 
politické strany EU na 5 % způsobilých 
výdajů, jak tomu je již v případě nadací; 
žádá Komisi, aby stanovila přísnější 
pravidla pro stropy, prahové hodnoty a 
oznamování darů s cílem zlepšit 
transparentnost a odpovědnost politických 
stran a nadací EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že zavedení obecné 
povinnosti veřejně oznamovat veškeré 
obdržené dary bez ohledu na jejich 
hodnotu by přispělo k transparentnosti 
jakéhokoli vnějšího vlivu na evropské 
politické strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vítá vytvoření dalších kategorií 
příjmů s cílem pokrýt všechny další druhy 
příjmů politických stran kromě příspěvků 
nebo darů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 vyžaduje, aby 
vnitrostátní strany jako podmínku pro 
přístup k finančním prostředkům na svých 
internetových stránkách uváděly logo, 
politický program a odkaz na internetové 
stránky politické strany EU, k níž 
příslušejí; vyzývá Komisi, aby jasně 
definovala požadavky na viditelnost 
příslušné politické strany EU.

7. připomíná, že nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 vyžaduje, aby 
vnitrostátní strany jako podmínku pro 
přístup evropské politické strany k 
finančním prostředkům na svých 
internetových stránkách uváděly logo, 
politický program a odkaz na internetové 
stránky politické strany EU, k níž 
příslušejí; vyzývá Komisi, aby jasně 
definovala požadavky na viditelnost 
příslušné politické strany EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mikuláš Peksa
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 vyžaduje, aby 
vnitrostátní strany jako podmínku pro 
přístup k finančním prostředkům na svých 
internetových stránkách uváděly logo, 
politický program a odkaz na internetové 
stránky politické strany EU, k níž 
příslušejí; vyzývá Komisi, aby jasně 
definovala požadavky na viditelnost 
příslušné politické strany EU.

7. připomíná, že nařízení č. 1141/2014 
vyžaduje, aby vnitrostátní strany jako 
podmínku pro přístup k finančním 
prostředkům na svých internetových 
stránkách uváděly logo, politický program 
a odkaz na internetové stránky politické 
strany EU, k níž příslušejí; je znepokojen 
tím, že podle projektu λogos1a členské 
státy v naprosté většině řádně neuplatňují 
požadavek nařízení na zobrazování, neboť 
pouze 15 % členských stran zobrazuje 
logo jasně a uživatelsky vstřícným 
způsobem; vyzývá Komisi, aby jasně 
definovala a konkretizovala požadavky na 
viditelnost evropské strany přidružení a 
aby v tomto ohledu poskytla podrobné 
pokyny.
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_________________
1a https://eudemocracy.eu/logos-project

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. připomíná, že nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 vyžaduje, aby 
vnitrostátní strany jako podmínku pro 
přístup k finančním prostředkům na svých 
internetových stránkách uváděly logo, 
politický program a odkaz na internetové 
stránky politické strany EU, k níž 
příslušejí; vyzývá Komisi, aby jasně 
definovala požadavky na viditelnost 
příslušné politické strany EU.

7. připomíná, že nařízení (EU, 
Euratom) č. 1141/2014 vyžaduje, aby 
vnitrostátní strany jako podmínku pro 
přístup k finančním prostředkům na svých 
internetových stránkách uváděly „viditelně 
a uživatelsky vstřícně” logo, politický 
program a odkaz na internetové stránky 
politické strany EU, k níž příslušejí; 
vyzývá Komisi, aby jasně definovala 
požadavky na viditelnost příslušné 
politické strany EU;

Or. en


