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STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA 

 

usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. 

radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 u pogledu financiranja europskih političkih 

stranaka 

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, 

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 322., 

zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno 

njegovim člankom 106.a, 

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije, 

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima, 

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda1, 

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom2, 

                                                 
1  SL C 4, 8.1.2014., str. 1. 
2  Stajalište Europskog parlamenta od 16 travnja 2014. 
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budući da: 

(1) Političke stranke na europskoj razini važne su kao čimbenik integracije u 

Uniji. 

(2) U članku 10. Ugovora o Europskoj uniji i članku 12. stavku 2. Povelje 

Europske unije o temeljnim pravima navodi se da političke stranke na 

europskoj razini doprinose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju 

političke volje građana Unije.  

(3) Europski parlament i Vijeće su 4. studenog 2003. donijeli Uredbu (EZ) 

br. 2004/2003 o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj 

razini i pravilima o njihovom financiranju1.  

                                                 
1  SL L 297, 15.11.2003., str. 1. 
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(4) U svojoj rezoluciji od 6. travnja 2011. o primjeni Uredbe (EZ) br. 

2004/2003 o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj 

razini i pravilima o njihovom financiranju1 Europski parlament je, uzevši u 

obzir stečeno iskustvo, predložio niz poboljšanja u pogledu financiranja 

europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada. 

(5) Dana […] Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu (EU) br. […]2o 

stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2004/2003  a kojom se utvrđuju nova 

pravila, među ostalim, o financiranju političkih stranaka i političkih zaklada 

na europskoj razini, posebno u odnosu na uvjete financiranja, dodjelu i 

raspodjelu financiranja, donacija i doprinosa, financiranje izbornih 

kampanja za Europski parlament,  nadoknadive rashode, zabranu 

financiranja, račune,  izvještavanje i reviziju, provedbu i kontrolu , sankcije 

suradnju između Tijela za europske političke stranke i zaklade, 

dužnosnika za ovjeravanje Europskog parlamenta i država članica te u 

odnosu na transparentnost.  

                                                 
1 SL C 296 E, 2.10.2012., str. 46. 
2 Uredba (EU) br. …/2014 od … o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i 

europskih političkih zaklada (SL L …). 
  SL: molimo umetnite  broj i datum Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD), PE-

CONS 62/14, i dovršite bilješku. 
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(6) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1 ( 

„Financijska uredba”) trebala bi obuhvaćati pravila o doprinosima iz općeg 

proračuna Unije  europskim političkim strankama kako je predviđeno 

Uredbom (EU) br.  . Tim bi se pravilima političkim strankama na europskoj 

razini trebao omogućiti viši stupanj fleksibilnosti u pogledu vremenskog 

ograničenja koje se odnosi na korištenje tih doprinosa, sukladno prirodi 

njihovih aktivnosti.  

(7) Sustav financijske podrške europskim političkim strankama bespovratnim 

sredstvima za poslovanje, predviđen člankom 125. stavkom 6. Financijske 

uredbe, nije prikladan za njihove potrebe, a osobito obaveza dostavljanja 

godišnjeg programa rada koja ne postoji u zakonodavstvima država članica. 

Stoga bi financijska podrška europskim političkim strankama trebala biti u 

obliku posebnog doprinosa kako bi odgovarala posebnim potrebama 

europskih političkih stranaka. Međutim, budući da europske političke 

zaklade i dalje podliježu odredbama Financijske uredbe o bespovratnim 

sredstvima, trebalo bi se omogućiti da se na njih primjenjuje ograničeni 

prijenos u trajanju od tri mjeseca, trenutačno predviđen člankom 125. 

stavkom 6. Financijske uredbe.  

                                                 
1 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 

25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 

Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 

298, 26.10.2012., str. 1.). 
 SL: molimo umetnite broj uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD), PE CONS 62/14. 
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(8) Iako se financijska podrška dodjeljuje bez da se zahtijeva godišnji program 

rada ▌ europske političke stranke trebale bi naknadno opravdati prikladno 

korištenje financiranja Unije. Točnije, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje 

trebao bi provjeriti jesu li sredstva iskorištena za plaćanje nadoknadivih 

rashoda kako je utvrđeno u pozivu na dodjelu doprinosa u okviru 

vremenskog ograničenja predviđenog ovom Uredbom. Doprinosi europskim 

političkim strankama trebali bi se potrošiti do kraja financijske godine koja 

slijedi nakon one u kojoj su dodijeljeni, nakon čega bi odgovorni 

dužnosnik za ovjeravanje trebao osigurati povrat svih neiskorištenih 

sredstava.  

(9) Financiranje Unije dodijeljeno radi financiranja operativnih troškova 

europskih političkih stranaka ne bi se trebala koristiti u svrhe koje su 

drukčije od onih utvrđenih Uredbom (EU) br. […]+, a osobito za izravno ili 

neizravno financiranje drugih subjekata, kao što su nacionalne političke 

stranke. Europske političke stranke trebale bi se koristiti doprinosima za 

plaćanje određenog postotka tekućih i budućih rashoda, a ne rashoda ili 

dugova nastalih prije podnošenja prijava za doprinose. 

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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(10) Dodjela doprinosa također bi trebala biti pojednostavljena i prilagođena 

posebnostima europskih političkih stranaka, a osobito izostankom uvjeta 

sposobnosti , uspostavom jednokratnog plaćanja pretfinanciranja u punom 

iznosu kao općeg pravila i mogućnošću korištenja financiranja jednokratnim 

iznosima, paušalnim  iznosima ,  i na osnovi troškova po jedinici. 

(11) Doprinosi iz općeg proračuna Unije trebali bi se suspendirati, smanjiti ili 

ukinuti ako europske političke stranke prekrše obaveze utvrđene Uredbom 

(EU) br. …. 

(12) Sankcije koje se temelje na Financijskoj uredbi i na Uredbi (EU) br. …+ 

▌trebale bi se izricati dosljedno i trebale bi poštovati načelo ne bis in idem. 

U skladu s Uredbom (EU) br. …+ administrativne i/ili financijske sankcije 

utvrđene Financijskom uredbom ne bi se smjele izreći u jednom od 

slučajeva za koji su sankcije već izrečene na temelju Uredbe (EU) br. …+.  

(13) Stoga bi Financijsku uredbu trebalo izmijeniti na odgovarajući način, 

DONIJELI SU OVU UREDBU: 

                                                 
 SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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Članak 1. 

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 mijenja se kako slijedi:  

(1) U članku 121. stavku 2. dodaje se sljedeća točka: 

„(j) doprinosi europskim političkim strankama iz glave VIII. dijela drugog.” 

(2) Članak 125. mijenja se kako slijedi: 

(a) drugi podstavak stavka 3. briše se; 

(b) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim: 
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„6. Ako europska politička zaklada u smislu Uredbe (EU) br. …/2014 

Europskog parlamenta i Vijeća*+ ostvari višak prihoda u odnosu na 

rashode na kraju financijske godine u kojoj je primila bespovratno 

sredstvo za poslovanje, dio tog viška  od najviše 25 % ukupnog prihoda 

za tu godinu može se, odstupajući od načela zabrane ostvarivanja dobiti 

utvrđenog u stavku 4., ovog članka prenijeti u sljedeću godinu pod 

uvjetom da ga se iskoristi prije kraja prvog tromjesečja te sljedeće 

godine. 

___________________________ 

(*) Uredba (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od … o 

statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih 

političkih zaklada (SL …)..” 

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj, datum i uputu na objavu Uredbe iz dokumenta 

2012/0237(COD). 
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(3) U dijelu drugom dodaje se sljedeća glava: 

 „GLAVA VIII. 

DOPRINOSI EUROPSKIM POLITIČKIM STRANKAMA 

Članak 204.a  

Opće odredbe 

1. Za potrebe ove Uredbe europske političke stranke znači subjekti koji su kao 

takvi ▌registrirani u skladu s Uredbom (EU) br. ... . 

2. Izravni financijski doprinosi iz proračuna mogu se dodijeliti europskim 

političkim strankama uzimajući u obzir njihov doprinos stvaranju europske 

političke svijesti i izražavanju političke volje građana Unije u skladu s  

Uredbom (EU) br. …+.  

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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Članak 204.b 

Načela 

1. Doprinosi se koriste samo kako bi se nadoknadio postotak operativnih troškova 

europskih političkih stranaka, utvrđen u članku 17. stavku 4. Uredbe (EU) 

br. …+, koji su izravno povezani s ciljevima tih stranaka utvrđenima u 

članku 17. stavku 5. i članku 21. te Uredbe. 

1.a Doprinosi se mogu koristiti kako bi se nadoknadili rashodi povezani s 

ugovorima koje su sklopile europske političke stranke, pod uvjetom da nije 

bilo sukoba interesa kad su dodijeljeni. 

2. Doprinosi se ne smiju koristiti kako bi se izravno ili neizravno ostvarila bilo 

kakva osobna korist, u novcu ili naravi, bilo kojeg pojedinog člana ili člana 

osoblja neke europske političke stranke. Doprinosi se ne smiju koristiti kako 

bi se izravno ili neizravno financirale aktivnosti trećih strana, a osobito 

nacionalnih političkih stranaka ili političkih zaklada na europskoj ili 

nacionalnoj razini, bez obzira na to jesu li u obliku bespovratnih sredstava, 

donacija, zajmova ili bilo kakvih drugih sličnih sporazuma. Doprinosi se ne 

smiju koristiti u bilo koju od svrha koje su isključene člankom 22. Uredbe 

(EU) br. ...+. 

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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3. Doprinosi podliježu načelima transparentnosti i jednakog postupanja u skladu 

s kriterijima utvrđenima u Uredbi (EU) br. …. 

4. Doprinose dodjeljuje Europski parlament na godišnjoj osnovi i oni se 

objavljuju u skladu s člankom 35. stavkom 2 ove Uredbe te u skladu s člankom 

32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. …+. 

5. Europske političke stranke koje primaju doprinos ne smiju izravno ili 

neizravno primati drugo financiranje iz proračuna. Osobito se zabranjuju 

donacije iz proračunâ klubova zastupnika   u Europskom parlamentu. Ni u 

kakvim okolnostima, stavka rashoda ne smije se financirati dvaput iz 

proračuna. 

Članak 204.c 

Proračunski aspekti 

Doprinosi se plaćaju iz dijela proračuna namijenjenog Europskom parlamentu. 

Odobrena sredstva izdvojena za neovisna vanjska revizorska tijela ili stručnjake iz 

članka 23. Uredbe (EU) br. …+ izravno terete proračun Europskog parlamenta. 

                                                 

  
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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Članak 204.d 

Poziv za dodjelu doprinosa 

1. Doprinosi se dodjeljuju pozivom za dodjelu doprinosa koji se objavljuje svake 

godine, barem na internetskoj stranici Europskog parlamenta.  

2. Pojedinoj europskoj političkoj stranci smije se dodijeliti samo jedan doprinos 

godišnje. 

3. Europska politička stranka smije primiti doprinos samo ako se prijavi za 

financiranje u skladu s uvjetima utvrđenima u pozivu za dodjelu doprinosa. 

4. U pozivu za dodjelu doprinosa određuju se kriteriji prihvatljivosti koje 

podnositelj prijave  mora zadovoljiti, kao i razlozi za isključenje.  

5. U pozivu za dodjelu doprinosa određuje se najmanje priroda rashoda koji mogu 

biti nadoknađeni doprinosom. 

6. U pozivu za dodjelu doprinosa zahtijeva se projekcija proračuna. 
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Članak 204.e 

Postupak dodjele 

1. Prijave za doprinos podnose se unutar predviđenog roka pisanim putem, 

uključujući, prema potrebi,  u sigurnom elektroničkom formatu. 

2. Doprinosi se ne dodjeljuju podnositeljima prijava koji se tijekom postupka 

dodjeljivanja doprinosa nalaze u jednoj od situacija iz članka 106. stavka 1.,  

članka 107. i  članka 109. stavka 1. točke (a), kao ni onima koji su registrirani u 

središnjoj bazi podataka o isključenjima iz članka 108. 

3. Od podnositelja prijave  zahtijeva se da potvrde da se ne nalaze u jednoj od 

situacija iz stavka 2.  

4. Doprinosi se dodjeljuju na temelju sporazuma ili odluke o doprinosu kako je 

utvrđeno u pozivu za dodjelu doprinosa. 
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5. Odgovornom dužnosniku za ovjeravanje u  evaluaciji i pripremi sporazuma ili 

odluke o doprinosu  može pomagati odbor. Odgovorni dužnosnik za 

ovjeravanje određuje pravila o sastavu, imenovanju i funkcioniranju takvog 

odbora te pravila za sprečavanje bilo kakvog sukoba interesa, uzimajući u 

obzir načela transparentnosti i jednakog postupanja.  

Članak 204.f 

Postupak evaluacije  

1. Prijave se odabiru na temelju kriterija za odabir utvrđenih Uredbom (EU) 

br. ...+ među prijavama koje su usklađene s kriterijima prihvatljivosti i 

razlozima za isključenje. 

2. Kriterijima prihvatljivosti utvrđuju se uvjeti pod kojima podnositelj prijave 

može primiti doprinos u skladu s pravilima utvrđenima Uredbom (EU) br. ...+.  

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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3. U odluci odgovornog dužnosnika za ovjeravanje  navodi se najmanje sljedeće: 

(a) predmet i ukupni iznos doprinosa; 

(b) imena odabranih podnositelja prijava i prihvaćeni iznosi; 

(c) imena svih odbijenih podnositelja prijava i razlozi za njihovo odbijanje. 

4. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje pisanim putem obavješćuje podnositelje 

prijava o odluci o njihovim prijavama. Ako je prijava za financiranje odbijena 

ili traženi iznosi nisu djelomično ili u cijelosti dodijeljeni, odgovorni dužnosnik 

za ovjeravanje mora navesti razloge za odbijanje prijave ili nedodjelu traženih 

iznosa, osobito se pozivajući na kriterije prihvatljivosti i kriterije za odabir iz 

stavaka 1. i 2. Ako je prijava odbijena, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje  

obavještava podnositelja prijave o raspoloživim upravnim i/ili sudskim 

pravnim sredstvima kako je predviđeno člankom 97. ove Uredbe. 
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Članak 204.g 

Oblik doprinosa 

1. Doprinosi mogu biti u bilo kojem od sljedećih oblika: 

(a) nadoknada određenog postotka stvarno nastalih nadoknadivih rashoda; 

(b) nadoknada na temelju troškovapo jedinici; 

(c) jednokratni iznosi; 

(d) paušalno financiranje; 

(e) kombinacija oblika iz točaka (a) do (d). 

2. Mogu se nadoknaditi samo rashodi koji ispunjavaju kriterije utvrđene u 

pozivima za dodjelu doprinosa i koji nisu nastali prije datuma podnošenja 

prijave. 
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Članak 204.h 

Pravila koja se odnose na doprinose 

1. Troškom po jedinici obuhvaćaju se sve ili određene posebne kategorije 

nadoknadivih rashoda koji se unaprijed jasno utvrđuju na temelju iznosa po 

jedinici. 

2. Jednokratnim se iznosima općenito podmiruje određeni rashodi potrebni za 

provođenje posebnih aktivnosti europske političke stranke. Jednokratnim se 

iznosima koristi samo u kombinaciji s ostalim oblicima doprinosa. 

3. Paušalnim financiranjem obuhvaćaju se posebne kategorije nadoknadivih 

rashoda koji se unaprijed jasno utvrđuju primjenom postotka. 
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4. Ako se koriste jednokratni iznosi, paušalno financiranje ili troškovi po jedinici, 

oni se definiraju u pozivu za dodjelu doprinosa, prema potrebi s 

odgovarajućim iznosima i stopama. Poziv za dodjelu doprinosa također 

sadrži opis metoda utvrđivanja jednokratnih iznosa, paušalnog financiranja 

ili troškova  po jedinici , koje se temelje na objektivnim sredstvima kao što su 

statistički podatci, ovjereni ili provjerljivi povijesni podaci europskih 

političkih stranaka ili njihove uobičajene prakse troškovnog računovodstva. 

Sporazum ili odluka o dodjeli doprinosa sadržava odredbe koje omogućuju da 

se provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za dodjelu jednokratnih iznosa, paušalnog 

financiranja ili financiranja na temelju troškova po jedinici. 

Članak 204.i 

Pretfinanciranje 

Doprinose se u cijelosti plaća  putem jednog plaćanja pretfinanciranja, osim ako u 

propisno opravdanim slučajevima odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odluči 

drukčije. 
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Članak 204.j 

Jamstva 

Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, ako to smatra prikladnim i razmjernim, 

za svaki slučaj posebno i na temelju analize rizika, zahtijevati da europska politička 

stranka unaprijed dostavi jamstvo kako bi se ograničili financijski rizici povezani s 

plaćanjem pretfinanciranja samo ako s obzirom na analizu rizika europskoj političkoj 

stranci prijeti neposredna opasnost da se nađe  u jednoj od situacija opisanih u 

točkama (a) i (d) članka 106. stavka 1. ove Uredbe ili ako su o odluci Tijela za 

europske političke stranke i zaklade, uspostavljenog na temelju članka 6. Uredbe 

(EU) br. …+ ( „Tijelo”), obaviješteni Europski parlament i Vijeće u skladu s 

člankom 10. stavkom 4. te Uredbe. 

Odredbe utvrđene člankom 134. ove Uredbe o jamstvu za pretfinanciranje za 

bespovratna sredstva primjenjuju se mutatis mutandis na jamstva koja se mogu tražiti 

za plaćanje pretfinanciranja europskim političkim strankama u slučajevima 

predviđenima u prvom stavku ovog članka.  

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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Članak 204.k 

Korištenje doprinosa 

1. Doprinosi se troše  u skladu s člankom 204.b. 

2. Svi dijelovi doprinosa koji nisu potrošeni  u financijskoj godini za koju ih se 

dodjeljuje (godina n)  troše se za pokrivanje svih nadoknadivih rashoda 

nastalih do 31. prosinca godine n+1. U pogledu preostalog dijela doprinosa koji 

nije iskorišten u tom roku  osigurava se povrat u skladu s poglavljem 5. glave 

IV. dijela prvog . 

3. Europske političke stranke poštuju najveću stopu sufinanciranja utvrđenu u 

članku 17. stavku 4. Uredbe (EU) br. …. Preostali iznosi doprinosa iz 

prethodne godine ne smiju se koristiti za financiranje dijela koji europske 

političke stranke moraju osigurati iz vlastitih sredstava. Doprinosi trećih 

strana za zajednička događanja ne smatraju se dijelom vlastitih sredstava 

europske političke stranke. 

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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4. Europske političke stranke  koriste se dijelom doprinosa  koji nije iskorišten 

tijekom financijske godine za koju je dodijeljen, a tek potom doprinosima 

dodijeljenima nakon te godine. 

5. Sve kamate ostvarene plaćanjem pretfinanciranja smatraju se dijelom 

doprinosa. 

Članak 204.l 

Izvješće o korištenju doprinosa 

1. U skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. … europska politička stranka 

dostavlja godišnji izvještaj o korištenju doprinosa i svoje godišnje financijske 

izvještaje na odobrenje odgovornom dužnosniku za ovjeravanje. . 

2. Na temelju godišnjeg  izvještaja i godišnjih financijskih izvještaja iz  stavka 1. 

ovog članka odgovorni dužnosnik za ovjeravanje sastavlja  godišnji izvješće o 

radu iz članka 66. stavka 9. ove Uredbe. Pri sastavljanju  tog izvješća može se 

koristiti drugim popratnim dokumentima.  

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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Članak 204.m 

Plaćanje preostalog iznosa 

1. Iznos doprinosa nije konačan sve dok odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ne 

odobri godišnji izvještaj i godišnje financijske izvještaje iz članka 204.l. stavka 

1. Odobrenjem godišnjeg izvještaja i godišnjih financijskih izvještaja ne 

dovode se u pitanje daljnje provjere koje provodi Tijelo.  

2. Svi neiskorišteni iznosi pretfinanciranja nisu konačni sve dok ih europska 

politička stranka ne upotrijebi za plaćanje nadoknadivih rashoda koji 

ispunjavaju kriterije utvrđene u pozivu za dodjelu doprinosa.  

3. Ako europska politička stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu korištenja 

doprinosa, doprinosi se suspendiraju, smanjuju ili ukidaju nakon što se toj 

europskoj političkoj stranci omogući da iznese svoje primjedbe. 
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4. Prije plaćanja preostalog iznosa odgovorni dužnosnik za ovjeravanje potvrđuje 

da je europska politička stranka i dalje registrirana u Registru iz članka 7. 

Uredbe (EU) br. ... te da joj od datuma podnošenja prijave do kraja financijske 

godine za koju se doprinos dodjeljuje nije izrečena nijedna od sankcija iz 

članka 27. te Uredbe. 

5. Ako europska politička stranka više nije registrirana Registru iz članka 7. 

Uredbe (EU) br. ...+ ili joj je izrečena bilo koja od sankcija iz članka 27. te 

Uredbe, odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, razmjerno ozbiljnosti 

pogrešaka, nepravilnosti, prijevare ili drugog kršenja obveza vezanih za 

korištenje doprinosa, suspendirati, smanjiti ili ukinuti doprinos i osigurati 

povrat iznosa koji su nepropisno isplaćeni   na temelju sporazuma ili odluke o 

doprinosu nakon što se europskoj političkoj stranci omogući da iznese svoje 

primjedbe. 

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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Članak 204.n 

Kontrola i sankcije 

1. U svim sporazumima ili odlukama o doprinosu izričito se predviđa da Europski 

parlament, Europski ured za borbu protiv prijevara i Revizorski sud izvršavaju 

ovlasti kontrole nad dokumentima i prostorijama svih europskih političkih 

stranaka, izvoditelja  i podizvoditelja koji su primili financiranje Unije. 

2. Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje može, u skladu s člankom 109. ove 

Uredbe i člankom 27. ▌Uredbe (EU) br. ..., podnositeljima prijava izreći 

administrativne i financijske sankcije koje su učinkovite, proporcionalne i 

odvraćajuće.  

3. Sankcije iz stavka 2. mogu se također izreći europskim političkim strankama 

koje su u trenutku podnošenja prijave za dodjelu doprinosa ili nakon primitka 

doprinosa dale lažne izjave prilikom dostavljanja informacija koje je tražio 

odgovorni dužnosnik za ovjeravanje ili koje te informacije nisu dostavile. 

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 
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Članak 204.o 

Vođenje evidencije 

1. Europske političke stranke čuvaju sve spise i popratne dokumente koji se 

odnose na doprinose pet godina nakon podnošenja godišnjeg  izvješća i 

godišnjih financijskih izvještaja iz članka 204.l stavka 1.  

2. Evidencija koja se odnosi na revizije, žalbe, sudske sporove ili rješavanje 

zahtjeva koji proizlaze iz korištenja doprinosa zadržavaju se do kraja tih 

revizija, žalbi, sudskih sporova ili rješavanja zahtjeva. 

Članak 204.p 

Odabir vanjskih tijela ili stručnjaka za reviziju 

Neovisna vanjska tijela ili stručnjaci za reviziju iz članka 23. Uredbe (EU) br. … 

odabiru se u postupku javne nabave. Razdoblje na koje se njihovi ugovori sklapaju 

ne smije biti duže od pet godina. Nakon dva uzastopna razdoblja  smatra se da 

postoji sukob interesa koji može negativno utjecati na provođenje revizije.” 

                                                 
  SL: molimo umetnite  broj Uredbe iz dokumenta 2012/0237(COD). 



 - 26 -  

Članak 2. 

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske 

unije. 

Primjenjuje od 1. siječnja 2017. Članaka125. stavak 3. drugi podstavak  i članak 125. stavak 

6. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, u verziji prije izmjena iz članka 1. ove Uredbe, 

primjenjuje se u vezi akata i obveza vezanih za financiranje političkih stranaka na europskoj 

razini izvršeno do 31. prosinca 2017.   

 

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. 

Sastavljeno u 

Za Europski parlament Za Vijeće 

Predsjednik Predsjednik 


