
 

 

P7_TA(2014)0421 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 

των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με 

την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2012)0499), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C7-0288/2012), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 7ης Φεβρουαρίου 20131, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης 

Φεβρουαρίου 20132, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 31ης Ιανουαρίου 

20133, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 όσον αφορά το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 

πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο4, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 

5ης Μαρτίου 2014 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 

(A7-0140/2013), 

                                                 
1  EE C 67 της 7.3.2013, σ. 1. 
2  ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 90. 
3  EE C 62 της 2.3.2013, σ. 77. 
4  ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 46. 



 

 

1. εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0237 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

16 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων 

 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1141/2014.) 


