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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT 

fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014  

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om 

ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiering av europeiska 

politiska partier 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 322, 

jämförd med fördraget om upprättandet av europeiska atomenergigemenskapen, särskilt 

artikel 106a, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av revisionsrättens yttrande1, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och 

                                                 
1 EUT C 4, 8.1.2014, s. 1. 
2  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014. 
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av följande skäl: 

(1) Politiska partier på europeisk nivå är en viktig integrationsfaktor inom 

unionen. 

(2) Artikel 10 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 12.2 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställer att de 

politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt 

politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.  

(3) Den 4 november 2003 antogs Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på 

europeisk nivå1.  

                                                 
1  EUT L 297, 15.11.2003, s. 1. 
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(4) Europaparlamentet föreslog mot bakgrund av tidigare erfarenheter en rad 

förbättringar rörande finansieringen av europeiska politiska partier och 

stiftelser, i sin resolution av den 6 april 2011 om tillämpningen av 

förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska 

partier på europeisk nivå1. 

(5) Den … antog Europaparlamentet och rådet förordning (EU) nr …2 som 

upphäver förordning (EG) nr 2004/2003 och som fastställer nya regler om 

bland annat finansieringen av politiska partier och stiftelser på europeisk 

nivå, i synnerhet avseende finansieringsvillkor, tilldelning och fördelning av 

medel, bestämmelser om donationer och bidrag, finansiering av 

valkampanjer i samband med val till Europaparlamentet, ersättningsgilla 

utgifter, finansieringsförbud, redovisning, rapportering och revision, 

genomförande och kontroll, sanktioner, samarbete mellan myndigheten för 

europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, 

Europaparlamentets utanordnare och medlemsstaterna och öppenhet.  

                                                 
1  EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 46. 
2 Förordning (EU) nr .../2014 av den ... om stadgar för och finansiering av europeiska 

politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L ...). 
  EUT: Vänligen för in nummer för direktivet i dokument 2012/0237 (COD), PE-

CONS 62/14, och komplettera fotnoten.  
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(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20121 

(nedan kallad budgetförordningen) bör innehålla regler om bidrag från 

unionens allmänna budget bidragtill de europeiska politiska partierna i 

enlighet med förordning (EU) nr …+. De reglerna bör ge de europeiska 

politiska partierna bättre flexibilitet vad gäller tidsfristerna för att använda 

det bidraget på det sätt som deras verksamhet kräver.  

(7) Systemet med finansiellt stöd genom bidrag till administrationskostnader till 

europeiska politiska partier enligt artikel 125.6 i budgetförordningen är inte 

anpassat till deras behov, i synnerhet inte kravet på att lämna in ett årligt 

arbetsprogram ▌, ett krav som inte har någon motsvarighet i 

medlemsstaternas lagstiftning. Därför bör de europeiska politiska partierna 

få finansiellt stöd genom ett särskilt bidrag, som motsvarar deras särskilda 

behov. Eftersom europeiska politiska stiftelser emellertid fortsätter att 

omfattas av bidragsbestämmelserna i budgetförordningen, bör det vara 

möjligt att tillämpa den begränsade överföringen till följande budgetår 

under tre månader som för närvarande föreskrivs i artikel 125.6 i 

budgetförordningen på dem.  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 

oktober 2012 om finansiella bestämmelser för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012, s. 1). 
+  EUT: Vänligen komplettera numret för förordningen från dokument 

2012/0237(COD), PE-CONS 62-14. 
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(8) Även om finansiellt stöd bör lämnas utan krav på något årligt arbetsprogram 

▌, men däremot bör de europeiska politiska partierna i efterhand styrka att 

unionsmedlen använts för sina rätta syften. I synnerhet bör den ansvariga 

utanordnaren kontrollera om medlen använts för att betala sådana 

ersättningsgilla kostnader som anges i ansökningsomgången inom de 

tidsramar som fastställs i denna förordning. Stöd till europeiska politiska 

partier bör användas före utgången av det budgetår som följer det år då det 

tilldelades, varefter eventuella outnyttjade medel bör återkrävas av den 

ansvariga utanordnaren.  

(9) Unionsmedel som beviljas för att finansiera europeiska politiska partiers 

administrativa kostnader får inte användas för andra syften än de som anges 

i förordning (EU) nr …, i synnerhet inte för att direkt eller indirekt 

finansiera andra organ, såsom nationella politiska partier. Europeiska 

politiska partier får använda bidragen för att betala delar av sina löpande 

och framtida kostnader, men inte sådana kostnader eller skulder som 

uppkommit innan ansökan om bidrag lämnats in. 

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för direktivet i dokument 2012/0237 (COD). 
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(10) Tilldelningen av bidrag bör även förenklas och anpassas till de europeiska 

politiska partiernas särskilda behov, framför allt genom att urvalskriterierna 

avskaffas, en enda utbetalning av förfinansiering blir den allmänna regeln 

samtidigt med möjligheten att använda enhetsbelopp, schablonsatser och 

enhetskostnader. 

(11) Bidragen från unionens allmänna budget bör skjutas upp, sättas ned eller 

avslutas om de europeiska politiska partierna inte fullgör sina skyldigheter 

enligt förordning (EU) nr .... 

(12) Sanktioner som bygger både på budgetförordningen och på förordning (EU) 

nr ...+ ▌ bör påföras på ett konsekvent sätt och följa principen ne bis in 

idem. I enlighet med förordning (EU) nr …+ bör de administrativa och/eller 

ekonomiska sanktioner som föreskrivs i budgetförordningen inte åläggas i 

de fall där påföljder redan ålagts på grundval av förordning (EU) nr …+.  

(13) Budgetförordningen bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för direktivet i dokument 2012/0237 (COD). 
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Artikel 1 

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska ändras på följande sätt:  

1. I artikel 121.2 ska följande led läggas till: 

”j) sådant bidrag till europeiska politiska partier som avses i del II avdelning 

VIII.” 

2. Artikel 125 ska ändras på följande sätt: 

a) I punkt 3 ska andra stycket utgå. 

b) Punkt 6 ska ersättas med följande: 
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”6. Om en europeisk politisk stiftelse enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr .../2014*+ har inkomster som överstiger utgifterna 

vid slutet av det budgetår för vilket det mottagit ett bidrag till 

administrationskostnader, kan en del av överskottet motsvarande upp 

till 25 % av de totala inkomsterna för det året, med avvikelse från icke-

vinstprincipen i punkt 4 i denna artikel, föras över till följande år 

förutsatt att det används före slutet av det första kvartalet följande år. 

___________________________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 av den ... 

om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och 

europeiska politiska stiftelser (EUT ...).”  

 

                                                 

  EUT: Vänligen för in nummer, datum och EUT-hänvisning enligt dokument 

2012/0237(COD). 
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3. I del II ska följande avdelning läggas till: 

 ”AVDELNING VIII 

BIDRAG TILL EUROPEISKA POLITISKA PARTIER 

Artikel 204a  
Allmänna bestämmelser 

1. I denna förordning avses med europeiska politiska partier sådana organ som 

▌registrerats i denna egenskap i enlighet med förordning (EU) nr … . 

2. Europeiska politiska partier kan få direkt finansiellt stöd från budgeten med 

tanke på deras bidrag till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till 

att uttrycka unionsmedborgarnas vilja i enlighet med förordning (EU) nr ...+.  

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för direktivet i dokument 2012/0237 (COD). 
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Artikel 204b 

Principer 

1. Bidrag får bara användas som ersättning för den procentandel som anges i 

artikel 17.4 i förordning (EU) nr ... av de europeiska politiska partiernas 

administrativa kostnader som är direkt kopplad till partiets mål, i enlighet med 

artiklarna 17.5 och 21 i den förordningen.   

2. Bidrag får användas för att ersätta utgifter avseende avtal som ingåtts av 

europeiska politiska partier, under förutsättning att det inte förelåg några 

intressekonflikter när de tilldelades. 

3. Bidrag får inte användas för att direkt eller indirekt ge enskilda ledamöter 

eller anställda vid europeiska politiska partier personliga fördelar, kontant 

eller in natura. Bidrag får inte användas för att direkt eller indirekt finansiera 

tredje mans verksamhet, i synnerhet inte nationella politiska partier eller 

stiftelser på europeisk eller nationell nivå, oavsett om det sker via bidrag, 

donationer, lån eller liknande överenskommelser. Bidrag får inte användas för 

något av de ändamål som utesluts genom artikel 22 i förordning (EU) nr ...+. 

                                                 
 EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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4. Bidrag ska beviljas i enlighet med principerna om öppenhet och 

likabehandling, enligt de villkor som fastställs i förordning (EU) nr …. 

5. Europaparlamentet ska dela ut bidrag varje år och uppgifter om detta ska 

offentliggöras i enlighet med artikel 35.2 i den här förordningen och i enlighet 

med artikel 32.1 i förordning (EU) nr ...+. 

6. Europeiska politiska partier som får bidrag ska inte direkt eller indirekt 

beviljas annan finansiering ur budgeten ▌. I synnerhet ska donationer från 

budgetarna för de politiska grupperna i Europaparlamentet vara förbjudna. 

Under inga omständigheter får en utgiftspost finansieras två gånger ur 

budgeten. 

Artikel 204c 

Budgetfrågor 

Bidrag ska utbetalas från Europaparlamentets del av budgeten. De anslag som 

avsätts för oberoende externa revisionsorgan eller de experter som avses i artikel 

23 i förordning (EU) nr … ska direkt belasta Europaparlamentets budget. 

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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Artikel 204d 

Ansökningsomgång 

1. Bidrag ska beviljas efter en årlig ansökningsomgång som offentliggörs 

åtminstone på Europaparlamentets webbsida.  

2. Ett europeiskt politiskt parti får högst ett bidrag per år. 

3. Ett europeiskt politiskt parti får erhålla bidrag endast om det ansöker om detta 

enligt de villkor och förutsättningar som fastställs i ansökningsomgången. 

4. Ansökningsomgången ska fastställa de kriterier för stödberättigande som den 

sökande ska uppfylla, samt uteslutningskriterier.  

5. Ansökningsomgången ska åtminstone ange vilken typ av kostnader som kan få 

ersättning genom bidrag. 

6. Ansökningsomgången ska kräva en budgetberäkning. 
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Artikel 204e 

Tilldelning 

1. Ansökningar om bidrag ska läggas fram skriftligen i vederbörlig ordning inom 

fastställd tid eller, när så är lämpligt, i ett säkert elektroniskt format. 

2. Bidrag får inte beviljas sökande som, när ett bidrag tilldelas, befinner sig i 

någon av de situationer som avses i artiklarna 106.1, 107 och artikel 109.1 a 

eller sökande som är registrerade i den centrala databasen över uteslutna som 

avses i artikel 108. 

3. De sökande är skyldiga att intyga att de inte befinner sig i någon av de 

situationer som avses i punkt 2.  

4. Bidrag ska beviljas med hjälp av ett sådant avtal eller beslut om bidrag som 

anges i ansökningsomgången. 
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5. Den ansvariga utanordnaren får biträdas av en kommitté i samband med 

utvärderingen och upprättandet av avtalet eller beslutet om bidrag. Den 

ansvariga utanordnaren ska, med vederbörlig hänsyn till principerna om 

öppenhet och likabehandling, fastställa närmare bestämmelser om kommitténs 

sammansättning, utnämning och arbetssätt samt bestämmelser som ska 

förebygga intressekonflikter.  

Artikel 204f 

Utvärdering  

1. Ansökningar ska väljas ut med hjälp av tilldelningskriterierna i förordning EU 

nr …. från de ansökningar som uppfyller kriterierna för stödberättigande och 

uteslutningskriterierna. 

2. Kriterierna för stödberättigande ska fastställa på vilka villkor sökande kan få 

bidrag i enlighet med de regler som fastställs i förordning (EU) nr …+.  

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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3. I den ansvariga utanordnarens beslut ska åtminstone följande anges: 

a)  Syftet med bidraget och dess totala belopp. 

b)  Namnet på de sökande som valts ut och de godkända beloppen. 

c)  Namnen på sökande som avvisats och skälen till att de avvisats. 

4. Den ansvariga utanordnaren ska skriftligen underrätta sökanden om vad som 

beslutats. Om ansökan om finansiering avvisas eller de begärda beloppen inte 

godkänns eller endast godkänns delvis ska den ansvariga utanordnaren ange 

skälen antingen till att ansökan har avvisats eller att de begärda beloppen inte 

har tilldelats, med särskild hänvisning till kriterierna för stödberättigande och 

tilldelningskriterierna i punkterna 1 och 2. Om ansökan avvisas ska den 

ansvariga utanordnaren informera den sökande om vilka administrativa 

och/eller rättsliga möjligheter till omprövning som föreskrivs i artikel 97 i 

denna förordning. 
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Artikel 204g 

Bidragens utformning 

1. Bidrag kan vara utformade på något av följande sätt: 

a)  Ersättning för en viss procent av de faktiska ersättningsgilla 

kostnaderna. 

b)  Ersättning på grundval av enhetskostnader. 

c)  Enhetsbelopp. 

d)  Finansiering till en schablonsats. 

e)  En kombination av de former som avses i a–d. 

2. Ersättning beviljas endast för sådana kostnader som uppfyller kriterierna i 

ansökningsomgången, och som inte uppkommit innan ansökan lämnades. 



- 17 - 

 

Artikel 204h 

Regler för bidraget 

1. Enhetskostnader avser alla eller vissa typer av ersättningsgilla 

kostnadskategorier med i förhand tydligt angivna belopp per enhet. 

2. Enhetsbeloppen ska erbjuda en övergripande ersättning för vissa kostnader som 

är nödvändiga för de europeiska politiska partiernas särskilda verksamhet. 

Enhetsbeloppen får endast användas tillsammans med andra typer av bidrag. 

3. Schablonsatserna omfattar vissa ersättningsgilla kostnader med i förhand 

tydligt angivna procentandelar. 
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4. Vid användningen av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader ska 

dessa tydligt definieras i ansökningsomgången, i förekommande fall med 

respektive belopp och nivåer. Ansökningsomgången ska också innehålla en 

beskrivning av metoderna för att fastställa enhetsbelopp, schablonsatser eller 

enhetskostnader, vilka ska baseras på objektiva uppgifter såsom statistik, 

bestyrkta eller kontrollerbara historiska uppgifter från europeiska politiska 

partier eller deras normala praxis för kostnadsredovisning. Avtalet eller 

beslutet om bidrag ska innehålla bestämmelser som gör det möjligt att 

kontrollera att de krav som ställs för tilldelning av enhetsbelopp, 

schablonsatser eller enhetskostnader är uppfyllda. 

Artikel 204i 

Förfinansiering 

Bidragska betalas ut i sin helhet genom en enda utbetalning av förfinansiering, om 

inte den ansvariga utanordnaren i vederbörligen motiverade fall beslutar något annat. 
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Artikel 204j 

Säkerhet 

Den ansvariga utanordnaren får, om så anses lämpligt och proportionellt från fall till 

fall och efter utförd riskanalys, ålägga europeiska politiska partier att ställa säkerhet i 

förväg för att begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av 

förfinansiering, men endast om riskanalysen tyder på att det europeiska politiska 

partiet löper omedelbar risk att befinna sig i någon av de situationer som anges i 

artikel 106.1 a och d i den här förordningen eller om ett beslut fattat av myndigheten 

för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som inrättats i 

enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr ... (nedan kallad myndigheten) 

meddelats Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 10.4 i den 

förordningen. 

Bestämmelserna i artikel 134 i den här förordningen om säkerhet vid förfinansiering 

på bidragsområdet ska i tillämpliga delar gälla för säkerhet som i de fall som anges i 

första stycket i den här artikeln kan krävas för utbetalning av förfinansiering till 

europeiska politiska partier.  

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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Artikel 204k 

Användning av bidrag 

1. Bidrag ska användas i enlighet med artikel 204b. 

2. De delar av bidraget som inte använts under det budgetår bidraget beviljades 

(år n) ska användas för att finansiera andra ersättningsgilla kostnader som 

uppkommit före den 31 december år n+1. Återstoden av bidraget som inte 

utnyttjats inom ramen för den tidsfristen ska återkrävas i enlighet med kapitel 5 

i avdelning IV i del I. 

3. Europeiska politiska partier ska rätta sig efter den högsta 

samfinansieringsgraden som fastställs i artikel 17.4 i förordning (EU) nr .... 

Återstående belopp från det föregående årets bidrag får inte användas för att 

finansiera den del som ska komma från de europeiska politiska partiernas egna 

medel. Bidrag från tredje part till gemensam verksamhet ska inte betraktas 

som en del av ett europeiskt politiskt partis egna medel. 

                                                 
 EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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4. Europeiska politiska partier ska utnyttja den del av bidraget som inte använts 

under det budgetår det bidraget beviljades, innan bidrag som beviljats därefter 

börjar utnyttjas. 

5. Eventuell ränta på förhandsbetalningarna ska anses utgöra en del av bidraget. 

Artikel 204l 

Rapport om användningen av bidragen 

1. Ett europeiskt politiskt parti ska i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr 

... lämna sin årsrapport om hur bidraget använts och sina årsredovisningar till 

den ansvariga utanordnaren för godkännande. 

2. Den årliga verksamhetsrapport som avses i artikel 66.9 i den här förordningen 

ska upprättas av den ansvarige utanordnaren på grundval av den årsrapport och 

de årsredovisningar som avses i punkt 1 i den här artikeln. Även andra 

stödjande dokument får användas för upprättandet av den rapporten.  

                                                 
 EUT: Vänligen för in förordningens nummer från dokument 2012/0237(COD). 
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Artikel 204m 

Utbetalning av återstående belopp 

1. Bidragsbeloppet ska inte betraktas som slutligt förrän ▌den årsrapport och de 

årsredovisningar som avses i artikel 204l.1 har godkänts av den ansvariga 

utanordnaren. Att årsrapporten och årsredovisningarna godkänns påverkar inte 

myndighetens möjligheter att genomföra ytterligare kontroller i ett senare 

skede.  

2. Eventuella oanvända delar av förfinansieringen ska inte betraktas som 

slutgiltiga förrän de använts av de europeiska politiska partierna för att 

finansiera ersättningsgilla kostnader som uppfyller kraven i 

ansökningsomgången.  

3. Om ett europeiskt politiskt parti inte fullgör sina skyldigheter i samband med 

användningen av bidragen ska bidragen skjutas upp, sättas ned eller sägas upp 

efter det att de europeiska politiska partierna fått tillfälle att lämna sina 

synpunkter. 
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4. Innan slutbetalning av utestående belopp görs ska den ansvariga utanordnaren 

kontrollera att det europeiska politiska partiet fortfarande är infört i det register 

som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr … och inte har blivit föremål för 

några av de sanktioner som avses i artikel 27 i den förordningen, från det att 

ansökan gjordes och fram till slutet av det budgetår bidraget avser. 

5. Om ett europeiskt politiskt parti inte längre är infört i det register som avses i 

artikel 7 i förordning (EU) nr …+ eller har blivit föremål för någon av de 

sanktioner som föreskrivs i artikel 27 i den förordningen, får den ansvariga 

utanordnaren skjuta upp, sätta ner eller säga upp bidraget och återkräva belopp 

som felaktigt utbetalats enligt avtalet eller beslutet om bidrag, i förhållande till 

hur allvarliga fel, oriktigheter, bedrägerier eller andra överträdelser av 

skyldigheterna i samband med användningen av bidraget som förekommit och 

efter det att det europeiska politiska partiet fått tillfälle att lämna sina 

synpunkter. 

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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Artikel 204n 

Kontroller och sanktioner 

1. Det ska i alla avtal eller beslut om bidrag uttryckligen anges att 

Europaparlamentet, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och 

revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra kontroller av dokument och 

kontroller på platsen hos alla europeiska politiska partier, entreprenörer och 

underentreprenörer som erhållit unionsmedel. 

2. Den ansvariga utanordnaren ska ha rätt att påföra de sökande effektiva, 

proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner i 

enlighet med artikel 109 i den här förordningen och i enlighet med artikel 27 i 

förordning (EU) nr ….  

3. Sådana sanktioner som avses i punkt 2 får även påföras europeiska politiska 

partier som, när ansökan om bidrag gjordes eller efter det att bidraget erhållits, 

lämnat den ansvariga utanordnaren vilseledande upplysningar eller underlåtit 

att lämna upplysningar. 

                                                 
 EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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Artikel 204o 

Redovisning 

1. Europeiska politiska partier ska spara all bokföring och alla styrkande 

handlingar avseende bidraget i fem år efter inlämnandet av den årsrapport och 

de årsredovisningar som avses i artikel 204l.1.  

2. Handlingar som avser revision, överklaganden, tvister eller skadereglering i 

samband med användningen av bidraget ska sparas till dess att dessa frågor 

slutligt avgjorts. 

Artikel 204p 

Urval av externa revisionsorgan eller experter 

De oberoende externa revisionsorgan eller experter som avses i artikel 23 i 

förordning (EU) nr ... ska väljas ut genom ett upphandlingsförfarande. 

Kontraktstiden får inte vara längre än fem år. Efter två på varandra följande 

kontraktsperioder ska de anses befinna sig i intressekonflikt vilket kan ha en 

negativ inverkan på utförandet av revisionen.” 

                                                 
  EUT: Vänligen för in nummer för förordningen i dokument 2012/0237 (COD). 
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Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2017. Artiklarna 125.3 andra stycket och 125.6 

i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, i deras lydelse före ändringen enligt artikel 1 i den 

här förordningen, ska fortsättningsvis tillämpas avseende akter och åtaganden som rör 

finansiering av politiska partier på europeisk nivå som ingåtts till och med den 31 december 

2017. 

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

 

 

___________________ 

 

 

 


