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Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění
jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
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▼B
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU,
EURATOM) č. 1141/2014
ze dne 22. října 2014
o statusu a financování evropských politických stran a evropských
politických nadací

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět
Tímto nařízením se stanoví podmínky, jimiž se řídí status a financování
politických stran na evropské úrovni (dále jen „evropské politické stra
ny“) a politických nadací na evropské úrovni (dále jen „evropské poli
tické nadace“).

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „politickou stranou“ sdružení občanů:
— které sleduje politické cíle a
— které je buď uznáno, nebo zřízeno v souladu s právním řádem
alespoň jednoho členského státu;
2) „politickým spojenectvím“ strukturovaná spolupráce mezi politic
kými stranami nebo občany;
3) „evropskou politickou stranou“ politické spojenectví, které sleduje
politické cíle a je zaregistrováno v souladu s podmínkami a postupy
stanovenými v tomto nařízení u Úřadu pro evropské politické
strany a evropské politické nadace zřízeného článkem 6;
4) „evropskou politickou nadací“ subjekt, který je formálně přidružen
k některé evropské politické straně, je zaregistrován u úřadu
v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení,
a svou činností, kterou vyvíjí v rámci cílů a hodnot, jež sleduje
Unie, podporuje a doplňuje cíle své evropské politické strany
plněním jednoho nebo více těchto úkolů:
a) sleduje diskusi o otázkách evropské veřejné politiky a procesu
evropské integrace, analyzuje ji a přispívání k ní;
b) vyvíjí činnost související s otázkami evropské veřejné politiky,
jako je pořádání a podpora seminářů, školení, konferencí a studií
této problematiky mezi příslušnými zúčastněnými stranami,
včetně organizací mládeže a dalších zástupců občanské společ
nosti;
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c) rozvíjí spolupráci za účelem podpory demokracie, a to i ve
třetích zemích;

d) slouží jako rámec, v němž mohou na evropské úrovni společně
pracovat vnitrostátní politické nadace, členové akademické obce
a další příslušní účastníci;

5) „regionálním parlamentem“ nebo „regionálním shromážděním“
subjekt, jehož členové buď mají volební mandát v některém regi
onu, nebo se politicky zodpovídají volenému shromáždění;

6) „financováním ze souhrnného rozpočtu Evropské unie“ grant
udělený podle hlavy VI části první nebo příspěvek udělený
v souladu s hlavou VIII části druhé nařízení Evropského parla
mentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (1) („finanční nařízení“);

7) „darem“ nabídka hotovosti, nabídka nepeněžních darů, poskytnutí
zboží či služeb (včetně zápůjček) nebo provedení činností nebo
jiných transakcí, které představují hospodářskou výhodu pro
dotyčnou evropskou politickou stranu nebo evropskou politickou
nadaci, za cenu nižší než tržní, s výjimkou členských příspěvků
a běžných politických činností, které jednotlivci vykonávají na
dobrovolném základě;

8) „členským příspěvkem“ platba v hotovosti, včetně členských
poplatků, nebo nepeněžní příspěvky či poskytnutí zboží či služeb
(včetně zápůjček) nebo provedení činností či jiných transakcí, které
představují hospodářskou výhodu pro dotčenou evropskou poli
tickou stranu nebo evropskou politickou nadaci, za cenu nižší,
než je tržní, jsou-li evropské politické straně nebo evropské poli
tické nadaci poskytnuty jedním z jejích členů, s výjimkou běžných
politických činností, které jednotliví členové vykonávají na dobro
volném základě;

9) „ročním rozpočtem“ pro účely článku 20 a 27 celková výše výdajů
v daném roce vykázaná v ročních účetních závěrkách dotčené
evropské politické strany nebo evropské politické nadace;

▼M1
10) „vnitrostátním kontaktním místem“ jakákoli osoba či osoby, které
příslušné orgány členských států určí zvláště k tomu, aby zajišť
ovaly výměnu informací o uplatňování tohoto nařízení;

▼B
11) „sídlem“ místo, v němž se nachází ústředí příslušné evropské poli
tické strany nebo evropské politické nadace;

12) „souběžnými protiprávními jednáními“ dvě nebo více protiprávních
jednání, k nimž došlo v rámci téhož protizákonného činu;
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu
Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř.
věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
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13) „opakovaným protiprávním jednáním“ protiprávní jednání, kterého
se dopustila osoba, jíž byl v posledních pěti letech uložen trest za
stejný typ protiprávního jednání.

KAPITOLA II
STATUS EVROPSKÝCH POLITICKÝCH STRAN A EVROPSKÝCH
POLITICKÝCH NADACÍ

Článek 3
Podmínky registrace
1.
Politické spojenectví může žádat o registraci jako evropská poli
tická strana za těchto podmínek:
a) musí mít sídlo v některém členském státě, jež je uvedeno v jeho
stanovách;
b) ►M1 jeho členské strany musí být alespoň v jedné čtvrtině člen
ských států zastoupeny členy Evropského parlamentu, vnitrostátních
parlamentů, regionálních parlamentů nebo regionálních shromáž
dění; nebo ◄
spojenectví nebo jeho členové obdrželi alespoň v jedné čtvrtině
členských států nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém
z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu;
▼M1
ba) jeho členské strany nejsou členy jiné evropské politické strany;
▼B
c) musí respektovat, zejména ve svém programu a ve své činnosti,
hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o EU, na kterých je založena
Unie, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii,
rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv přísluš
níků menšin;
d) spojenectví nebo jeho členové se zúčastnili voleb do Evropského
parlamentu nebo veřejně vyjádřili úmysl zúčastnit se příštích voleb
do Evropského parlamentu; a
e) jeho cílem nesmí být zisk.
2.
Žadatel je oprávněn podat žádost o registraci jako evropská poli
tická nadace za těchto podmínek:
a) musí být přidružen k evropské politické straně registrované v souladu
s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení;
b) musí mít sídlo v některém členském státě, jež je uvedeno v jeho
stanovách;
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c) musí respektovat, zejména ve svém programu a ve své činnosti,
hodnoty, na kterých je založena Evropská unie a které jsou uvedeny
v článku 2 Smlouvy o EU, a sice úctu k lidské důstojnosti, svobodu,
demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně
práv příslušníků menšin;
d) jeho cíle musí doplňovat cíle té evropské politické strany, k níž je
oficiálně přidružen;
e) členové jeho řídícího orgánu musí pocházet nejméně z jedné čtvrtiny
členských států; a
f) jeho cílem nesmí být zisk.
3.
Evropská politická strana může mít pouze jednu formálně přidru
ženou evropskou politickou nadaci. Každá evropská politická strana
a přidružená evropská politická nadace musí zajistit, aby bylo
provedeno oddělení jejich struktur běžného řízení, řídících struktur
a finančního účetnictví.

Článek 4
Řízení evropských politických stran
1.
Stanovy evropské politické strany musí být v souladu s příslušnými
právními předpisy členského státu, v němž má tato strana své sídlo,
a musí obsahovat ustanovení upravující alespoň:
a) její název a logo, které musí být jasně odlišitelné od kterékoli jiné
existující evropské politické strany nebo evropské politické nadace;
b) adresu jejího sídla;
c) politický program, který stanoví její účel a cíle;
d) prohlášení v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. e) o tom, že jejím cílem
není zisk;
e) případně název přidružené politické nadace a popis formálního
vztahu mezi nimi;
f) její administrativní a finanční uspořádání a postupy, uvádějící
zejména orgány a funkce s pravomocí zastupování v administrativ
ních, finančních a právních záležitostech a pravidla vypracovávání,
schvalování a ověřování ročních účetních závěrek; a
g) vnitřní postupy použitelné v případě jejího dobrovolného rozpuštění
jako evropské politické strany.
2.
Stanovy evropské politické strany musí obsahovat ustanovení
týkající se vnitrostranického uspořádání a upravující alespoň:
a) podmínky pro přijímání, odstoupení a vyloučení jejích členů,
přičemž seznam členských stran je připojen ke stanovám;
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b) práva a povinnosti spojené se všemi druhy členství a příslušná hlaso
vací práva;
c) pravomoci, povinnosti a složení jejích řídících orgánů a kritéria pro
výběr kandidátů do každého z nich, včetně podmínek pro jejich
jmenování a odvolání;
d) její vnitřní rozhodovací procesy, zejména postup při hlasování
a požadavky na usnášeníschopnost;
e) její přístup k transparentnosti, zejména ve vztahu k účetnictví,
závěrkám a darům, důvěrnosti a ochraně osobních údajů; a
f) vnitřní postup pro změny jejích stanov.
3.
Členský stát sídla může v souvislosti se stanovami stanovit další
požadavky za předpokladu, že nejsou v rozporu s tímto nařízením.

Článek 5
Řízení evropských politických nadací
1.
Stanovy evropské politické nadace musí být v souladu s přísluš
nými právními předpisy členského státu, v němž má tato strana své
sídlo, a musí obsahovat ustanovení upravující alespoň:
a) její název a logo, které musí být jasně odlišitelné od kterékoli jiné
existující evropské politické strany nebo evropské politické nadace;
b) adresu jejího sídla;
c) popis jejího účelu a cílů, které musí být slučitelné s úkoly uvede
nými v čl. 2 bodu 4;
d) prohlášení v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. f) o tom, že jejím cílem
není zisk;
e) název evropské politické strany, k níž je přímo přidružena, a popis
formálního vztahu mezi nimi;
f) seznam jejích orgánů, v němž jsou uvedeny pravomoci, povinnosti
a složení těchto orgánů, včetně způsobu jmenování a odvolávání
členů a vedoucích činitelů těchto orgánů;
g) její administrativní a finanční uspořádání a postupy, uvádějící
zejména orgány a funkce s pravomocí zastupování v administrativ
ních, finančních a právních záležitostech a pravidla o vypracovávání,
schvalování a ověřování ročních účetních závěrek;
h) vnitřní postup, jímž se mění její stanovy; a
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i) vnitřní postupy použitelné v případě jejího dobrovolného rozpuštění
jako evropské politické nadace.

2.
Členský stát sídla může v souvislosti se stanovami stanovit další
požadavky za předpokladu, že nejsou v rozporu s tímto nařízením.

Článek 6
Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace
1.
Zřizuje se Úřad pro evropské politické strany a evropské politické
nadace (dále jen „úřad“) pro účely registrace a kontroly evropských
politických stran a evropských politických nadací a pro účely ukládání
sankcí těmto stranám a nadacím podle tohoto nařízení.

2.
Úřad má právní subjektivitu. Je nezávislý a své úkoly vykonává
v plném souladu s tímto nařízením.

Úřad rozhoduje o registraci a zrušení registrace evropské politické
strany či evropské politické nadace v souladu s postupy a podmínkami
stanovenými v tomto nařízení. Úřad mimoto pravidelně ověřuje, zda
registrované evropské politické strany a evropské politické nadace
nadále splňují podmínky pro registraci stanovené v článku 3 a ustano
vení týkající se jejich řízení podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d) až f) a v
čl. 5 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g).

Ve svých rozhodnutích úřad plně zohledňuje základní právo – svobodu
sdružování a potřebu zajistit pluralismus politických stran v Evropě.

Úřad je zastupován ředitelem, který přijímá veškerá rozhodnutí jménem
úřadu.

3.
Ředitele úřadu jmenují na období pěti let bez možnosti opětov
ného jmenování Evropský parlament, Rada a Komise (společně dále jen
„orgán oprávněný ke jmenování“) společnou dohodou na základě
návrhů, které po otevřené výzvě k přihlášení kandidátů předloží
výběrová komise složená z generálních tajemníků těchto tří orgánů.

Ředitel Úřadu je vybrán na základě svých osobních a odborných kvalit.
Nesmí být členem Evropského parlamentu, vykonávat jakýkoliv volený
mandát ani být současným či bývalým zaměstnancem evropské politické
strany nebo evropské politické nadace. Vybraný ředitel nesmí být ve
střetu zájmů mezi povinnostmi ředitele úřadu a jeho dalšími úředními
povinnostmi, zejména ve vztahu k uplatňování tohoto nařízení.

Ředitel, který odstoupil, odešel do důchodu, byl odvolán nebo zemřel,
je nahrazen novým ředitelem, jehož jmenování proběhne stejným
postupem.

V případě pravidelné obměny nebo dobrovolného odstoupení zůstává
ředitel ve funkci, dokud se jeho nástupce neujme funkce.

02014R1141 — CS — 04.05.2018 — 001.001 — 8
▼B
Pokud ředitel úřadu již nesplňuje podmínky nezbytné pro výkon svých
povinností, může být odvolán společnou dohodou nejméně dvou ze tří
orgánů uvedených v prvním pododstavci a na základě zprávy, kterou
vypracuje výběrová komise uvedená v prvním pododstavci z vlastního
podnětu nebo na žádost kteréhokoli z uvedených tří orgánů.

Ředitel úřadu vykonává své pracovní povinnosti nezávisle. Při jednání
jménem úřadu ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádného
orgánu nebo vlády ani od jiné instituce či subjektu. Ředitel úřadu se
zdrží jednání, které je neslučitelné s povahou jeho povinností.

Evropský parlament, Rada a Komise vykonávají společně ve vztahu
k řediteli pravomoci, které služební řád úředníků Unie (a pracovní řád
ostatních zaměstnanců Unie), stanovený v nařízení Rady (EHS, Eura
tom, ESUO) č. 259/68 (1), svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování.
Aniž jsou dotčena rozhodnutí o jmenování či odvolání, uvedené tři
orgány se mohou dohodnout na tom, že některé nebo všechny zbývající
pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování může vykonávat
jeden z těchto tří orgánů.

Orgán oprávněný ke jmenování může ředitele pověřit i jinými úkoly,
a to za předpokladu, že jsou tyto úkoly slučitelné s pracovní náplní
vyplývající z plnění povinností ředitele úřadu a nepovedou ke střetu
zájmů ani neohrozí plnou nezávislost ředitele.

4.
Úřad se fyzicky nachází v Evropském parlamentu, což mu
umožňuje využívat potřebné kancelářské prostory a zařízení administra
tivní podpory.

5.
Řediteli úřadu jsou nápomocni zaměstnanci jednoho či více orgánů
Unie. Při pracovní činnosti vykonávané pro úřad se tito zaměstnanci řídí
výhradně pokyny ředitele úřadu.

Výběr zaměstnanců nesmí vést ke střetu zájmů mezi povinnostmi, jež
vyplývají z jejich práce vykonávané pro úřad, a jinými úředními povin
nostmi. Tito zaměstnanci se zdržují jednání, které je neslučitelné
s povahou jejich povinností.

6.
Úřad uzavírá s Evropským parlamentem a v případě potřeby i s
dalšími orgány správní dohody o opatřeních nezbytných pro plnění jeho
úkolů, zejména dohody týkající se poskytování zaměstnanců, služeb
a podpory podle odstavců 4, 5 a 8.

7.
Prostředky na financování výdajů úřadu jsou v souhrnném
rozpočtu Evropské unie uvedeny v samostatné hlavě oddílu Evropský
(1) Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968,
kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní
řád ostatních zaměstnanců Společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).
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parlament. Prostředky jsou vyčleněny ve výši, která zajistí řádné a
nezávislé fungování úřadu. Návrh rozpočtového plánu úřadu předloží
ředitel Evropskému parlamentu a zveřejní jej. Evropský parlament
pověří těmito povinnostmi schvalující osoby ve věci těchto prostředků
ředitele úřadu.

8.

Na úřad se vztahuje nařízení Rady č. 1 (1).

Překladatelské služby potřebné pro fungování úřadu a rejstříku zajišťuje
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

9.
Úřad a schvalující osoba Evropského parlamentu sdílejí veškeré
informace nezbytné pro plnění svých povinností podle tohoto nařízení.

10.
Ředitel předkládá každý rok Evropskému parlamentu, Radě
a Komisi zprávu o činnosti úřadu.

11.
Soudní dvůr Evropské unie provádí v souladu s článkem 263
Smlouvy o fungování EU přezkum legality rozhodnutí úřadu a v
souladu s články 268 a 340 Smlouvy o fungování EU má pravomoc
rozhodovat spory o náhradu škody způsobené úřadem. Pokud úřad
v rozporu s tímto nařízením rozhodnutí nepřijme, může být u Soudního
dvora Evropské unie podána žaloba na nečinnost v souladu s článkem
265 Smlouvy o fungování EU.

Článek 7
Rejstřík evropských politických stran a evropských politických
nadací
1.
Úřad zřídí a spravuje rejstřík evropských politických stran a evrop
ských politických nadací. Informace uvedené v rejstříku musí být
v souladu s článkem 32 dostupné na internetu.

2.
K zajištění řádného fungování rejstříku je Komisi svěřena
pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem
36 a v rámci příslušných ustanovení tohoto nařízení, pokud jde o:

a) údaje a podklady v držení úřadu, uchovávané v rejstříku, které
zahrnují stanovy evropských politických stran či evropských politic
kých nadací, jakékoli další dokumenty, jež byly přiloženy k žádosti
o registraci podle čl. 8 odst. 2, dokumenty přijaté v souladu s čl. 15
odst. 2 od členského státu sídla, a informace o totožnosti osob
působících v orgánech nebo vykonávajících funkce s pravomocí
zastupování v administrativních, finančních a právních záležitostech,
jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. f) a čl. 5 odst. 1 písm. g);
(1) Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském
hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58).
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b) dokumenty z rejstříku uvedené v písmenu a) tohoto odstavce,
v jejichž případě je rejstřík příslušný k osvědčování zákonnosti určo
vané úřadem v souladu s jeho pravomocemi podle tohoto nařízení.
Úřad není příslušný k ověřování toho, zda evropská politická strana
či evropská politická nadace dodržuje povinnosti či požadavky, které
těmto stranám či nadacím v souladu s články 4 a 5 a čl. 14 odst. 2
ukládá členský stát sídla, a které jsou nad rámec povinností a poža
davků stanovených tímto nařízením.

3.
Komise prostřednictvím prováděcích aktů upřesní systém regis
tračních čísel, který bude v rejstříku uplatňován, a standardní podobu
výpisu z rejstříku, který bude na žádost poskytován třetím osobám,
včetně obsahu dopisů a dokumentů. Tyto výpisy nesmí zahrnovat
žádné osobní údaje kromě totožnosti osob působících v orgánech
nebo vykonávajících funkce s pravomocí zastupování v administrativ
ních, finančních a právních záležitostech, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1
písm. f) a čl. 5 odst. 1 písm. g). Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle článku 37.

Článek 8
Žádost o registraci
1.
Žádost se podává u úřadu. Žádost o registraci evropské politické
nadace se podává pouze prostřednictvím evropské politické strany, k níž
je žadatel formálně přidružen.

2.

K žádosti se přiloží:

a) doklady o tom, že žadatel splňuje podmínky stanovené v článku 3,
včetně standardního formálního prohlášení v podobě uvedené
v příloze;

b) stanovy strany nebo nadace obsahující ustanovení požadovaná podle
článků 4 a 5, včetně příslušných příloh a případně prohlášení člen
ského státu sídla podle čl. 15 odst. 2.

3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 36 a v rámci příslušných ustanovení tohoto naří
zení za účelem:

a) stanovení doplňujících údajů nebo podkladů ve vztahu k odstavci 2,
které jsou nezbytné pro to, aby mohl úřad v plném rozsahu plnit své
úkoly podle tohoto nařízení spojené se správou rejstříku;

b) pozměnění standardního formálního prohlášení uvedeného v příloze
tohoto nařízení, pokud jde o konkrétní údaje, které v případě potřeby
vyplní žadatel, s cílem zajistit shromáždění dostatečných údajů
o signatáři, jeho mandátu a evropské politické straně nebo evropské
politické nadaci, kterou na základě svého pověření zastupuje pro
účely tohoto prohlášení.
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4.
Dokumentace předložená úřadu jako součást žádosti
bezodkladně zveřejní na internetových stránkách podle článku 32.

se

Článek 9
Posouzení žádosti a rozhodnutí úřadu
1.
Úřad žádost posoudí a určí, zda žadatel splňuje podmínky pro
registraci stanovené v článku 3 a zda stanovy obsahují ustanovení poža
dovaná podle článků 4 a 5.

2.
Úřad přijme rozhodnutí o registraci žadatele, ledaže žadatel
nesplní podmínky pro registraci stanovené v článku 3 nebo že stanovy
neobsahují ustanovení požadovaná podle článků 4 a 5.

Úřad své rozhodnutí o registraci žadatele zveřejní do jednoho měsíce od
obdržení žádosti o registraci nebo, pokud se použijí postupy podle čl. 15
odst. 4, do čtyř měsíců od obdržení žádosti o registraci.

Je-li žádost neúplná, úřad žadatele neprodleně vyzve, aby doplnil poža
dované informace. Lhůta stanovená ve druhém pododstavci začíná běžet
až ode dne, kdy úřad obdrží úplnou žádost.

3.
Standardní formální prohlášení uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) se
považuje za dostatečné pro to, aby se úřad ujistil, že žadatel splňuje
podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) nebo případně podmínky
stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. c).

4.
Rozhodnutí úřadu o registraci žadatele je zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie společně se stanovami dotčené strany či nadace.
Rozhodnutí úřadu o zamítnutí registrace žadatele se zveřejní v Úředním
věstníku Evropské unie společně s podrobným odůvodněním tohoto
zamítnutí.

5.
Veškeré změny dokumentů nebo stanov předložených jako součást
žádosti o registraci v souladu s čl. 8 odst. 2 se oznámí úřadu, který
postupem podle čl. 15 odst. 2 a 4 registraci obdobně aktualizuje.

6.
Aktualizovaný seznam členských stran evropské politické strany,
připojený ke stanovám strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se každoročně
zasílá úřadu. Změny, které mohou mít za následek, že evropská poli
tická strana již nesplňuje podmínku stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. b),
musí být úřadu oznámeny do čtyř týdnů od jejich provedení.
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Článek 10
Ověřování a plnění podmínek a požadavků pro registraci
1.
Aniž je dotčen postup stanovený v odstavci 3, úřad pravidelně
ověřuje, zda registrované evropské politické strany a evropské politické
nadace nadále splňují podmínky pro registraci stanovené v článku 3
a ustanovení týkající se řízení uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a), b)
a d) až f) a v čl. 5 odst. písm. a) až e) a písm. g).

2.
Pokud úřad shledá, že již není splněna některá z podmínek pro
registraci nebo některé ustanovení týkající se řízení podle odstavce 1,
s výjimkou podmínek stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst.
2 písm. c), uvědomí o této skutečnosti dotčenou evropskou politickou
stranu nebo nadaci.

3.
►M1 Evropský parlament, který jedná z vlastního podnětu nebo
na základě odůvodněné žádosti podané skupinou občanů v souladu
s příslušnými ustanoveními jeho jednacího řádu, nebo Rada či Komise
mohou úřad požádat, aby ověřil, zda určitá evropská politická strana
nebo evropská politická nadace splňuje podmínky stanovené v čl. 3
odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst. 2 písm. c). V tomto případě a v případě
uvedeném v čl. 16 odst. 3 písm. a) úřad požádá výbor nezávislých
významných osobností zřízený podle článku 11 o stanovisko k dané
věci. Výbor vydá stanovisko do dvou měsíců. ◄

Zjistí-li úřad skutečnosti, které mohou vyvolat pochybnosti o tom, zda
určitá evropská politická strana nebo evropská politická nadace splňuje
podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst. 2 písm. c),
informuje Evropský parlament, Radu a Komisi, aby kterýkoli z těchto
orgánů mohl podat žádost o ověření uvedenou v prvním pododstavci.
Aniž je dotčen první pododstavec, Evropský parlament, Rada a Komise
oznámí, zda tak hodlají učinit, do dvou měsíců od obdržení této
informace.

Postupy podle prvního a druhého pododstavce se nezahajují v období
do dvou měsíců před volbami do Evropského parlamentu.

S ohledem na stanovisko výboru úřad rozhodne o zrušení registrace
dotčené evropské politické strany nebo evropské politické nadace.
Rozhodnutí úřadu musí být řádně odůvodněno.

Rozhodnutí o zrušení registrace z důvodu neplnění podmínek stanove
ných v čl. 3 odst. 1 písm. c) nebo v čl. 3 odst. 2 písm. c) může úřad
přijmout pouze v případě zjevného a závažného porušení těchto
podmínek. Použije se na něj postup uvedený v odstavci 4.
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4.
Rozhodnutí o zrušení registrace evropské politické strany nebo
nadace z důvodu zjevného a závažného porušení podmínek stanovených
v čl. 3 odst. 1 písm. c) nebo v čl. 3 odst. 2 písm. c) úřad oznámí
Evropskému parlamentu a Radě. Rozhodnutí vstoupí v platnost pouze
tehdy, pokud Evropský parlament a Rada nevznesou ve lhůtě tří měsíců
od oznámení rozhodnutí Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo
pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada úřad
uvědomí, že nevznesou námitky. Pokud Evropský parlament a Rada
námitky vznesou, zůstane evropská politická strana či nadace registro
vaná.

Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky proti rozhodnutí
pouze z důvodů souvisejících s posouzením plnění podmínek pro regis
traci stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. c) a v čl. 3 odst. 2 písm. c).

Dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace musí
být informována o tom, že proti rozhodnutí úřadu o zrušení registrace
byly vzneseny námitky.

Evropský parlament a Rada přijmou stanovisko podle svých pravidel
pro rozhodování stanovených v souladu se Smlouvami. Námitky musí
být řádně odůvodněny a zveřejněny.

5.
Rozhodnutí úřadu o zrušení registrace evropské politické strany či
evropské politické nadace, proti němuž nebyly vzneseny námitky
postupem podle odstavce 4, se zveřejní v Úředním věstníku Evropské
unie společně s podrobným odůvodněním zrušení registrace a vstupuje
v platnost tři měsíce od tohoto zveřejnění.

6.
Evropská politická nadace automaticky pozbývá svého statusu
evropské politické nadace, jestliže je evropská politická strana, k níž
je přidružena, vymazána z rejstříku

Článek 11
Výbor nezávislých významných osobností
1.
Zřizuje se výbor nezávislých významných osobností (dále jen
„výbor“). Výbor se skládá z šesti členů, přičemž Evropský parlament,
Rada a Komise jmenují po dvou členech. Členové výboru jsou vybráni
na základě svých osobních a odborných kvalit. Nesmějí být členy
Evropského parlamentu, Rady ani Komise, vykonávat jakýkoliv volený
mandát, být úředníky nebo zaměstnanci Evropské unie ani současnými
či bývalými zaměstnanci evropské politické strany nebo evropské poli
tické nadace.

Členové výboru vykonávají své povinnosti nezávisle. Nevyžadují ani
nepřijímají pokyny od žádného orgánu nebo vlády ani od jiné instituce
či subjektu. Zdržují se jednání, které je neslučitelné s povahou jejich
povinností.
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Výbor se obměňuje po každých volbách do Evropského parlamentu,
a to do šesti měsíců od jeho prvního zasedání. Mandát členů nelze
obnovit.
2.
Výbor přijme svůj jednací řád. Členové výboru si v souladu se
svým jednacím řádem zvolí ze svého středu předsedu. Sekretariát
a finanční prostředky pro výbor poskytuje Evropský parlament. Sekre
tariát výboru se řídí výhradně pokyny výboru.
3.
Výbor na žádost úřadu vydává stanovisko ve věci možného zjev
ného a závažného porušení hodnot, uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c)
a v čl. 3 odst. 2 písm. c), na kterých je Unie založena, ze strany
evropské politické strany nebo evropské politické nadace. Za tímto
účelem může výbor požádat úřad, oddělení Evropského parlamentu,
dotčenou evropskou politickou stranu či evropskou politickou nadaci,
jiné politické strany, politické nadace a další zúčastněné strany o jaký
koli příslušný dokument či doklad a může požádat o vyslechnutí jejich
zástupců.
Ve svých stanoviscích výbor plně zohledňuje základní právo – svobodu
sdružování a potřebu zajistit pluralismus politických stran v Evropě.
Stanoviska výboru se neprodleně zveřejní.

KAPITOLA III
PRÁVNÍ

STATUS
EVROPSKÝCH
POLITICKÝCH
A EVROPSKÝCH POLITICKÝCH NADACÍ

STRAN

Článek 12
Právní subjektivita
Evropské politické strany a evropské politické nadace mají evropskou
právní subjektivitu.

Článek 13
Právní uznání a způsobilost k právním úkonům
Evropské politické strany a evropské politické nadace jsou právně
uznány a mají způsobilost k právním úkonům ve všech členských
státech.

Článek 14
Použitelné právo
1.
Evropské politické strany a evropské politické nadace se řídí tímto
nařízením.
2.
Pokud jde o záležitosti, jež jsou upraveny tímto nařízením pouze
částečně, nebo záležitosti, které tímto nařízením upraveny nejsou, řídí se
evropské politické strany a evropské politické nadace v případě aspektů,
které v něm nejsou upraveny, příslušnými ustanoveními vnitrostátního
práva členského státu, v němž mají sídlo.
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Činnosti, které vykonávají evropské politické strany a evropské poli
tické nadace v jiných členských státech, se řídí příslušnými vnitrostát
ními právními předpisy těchto členských států.

3.
Pokud jde o záležitosti, které nejsou upraveny tímto nařízením
nebo příslušnými ustanoveními podle odstavce 2, nebo o záležitosti,
které jsou jimi upraveny pouze částečně, řídí se evropská politická
strana a evropská politická nadace v případě aspektů, které v nich
nejsou upraveny, svými stanovami.

Článek 15
Nabytí evropské právní subjektivity
1.
Evropská politická strana nebo evropská politická nadace nabývá
evropské právní subjektivity ke dni, kdy je rozhodnutí úřadu o její
registraci zveřejněno v souladu s článkem 9 v Úředním věstníku
Evropské unie.

2.
Pokud tak žádá členský stát, v němž má žadatel o registraci
evropské politické strany nebo evropské politické nadace sídlo, je
k žádosti předložené v souladu s článkem 8 přiloženo prohlášení vydané
tímto členským státem osvědčující, že žadatel splňuje veškeré příslušné
vnitrostátní požadavky týkající se žádosti a že jeho stanovy jsou
v souladu s použitelným právem podle čl. 14 odst. 2 prvního
pododstavce.

3.
Pokud má žadatel právní subjektivitu podle právních předpisů
členského státu, nabytí evropské právní subjektivity tento členský stát
považuje za přeměnu vnitrostátní právní subjektivity na evropskou
právní subjektivitu. Evropská právní subjektivita zachovává v plném
rozsahu dřívější práva a povinnosti spojené s předchozí vnitrostátní
právní subjektivitou, která jako taková zaniká. Dotčený členský stát
neuplatňuje v souvislosti s touto přeměnou žádné omezující podmínky.
Žadatel má nadále své sídlo v dotčeném členském státě, dokud není
zveřejněno rozhodnutí podle článku 9.

4.
Vyžaduje-li to členský stát, v němž má žadatel své sídlo, stanoví
úřad den zveřejnění podle odstavce 1 až po konzultaci s tímto členským
státem.

Článek 16
Zánik evropské právní subjektivity
1.
Evropská politická strana nebo evropská politická nadace pozbývá
své evropské právní subjektivity dnem, kdy vstupuje v platnost rozhod
nutí úřadu o výmazu této strany či nadace z rejstříku, zveřejněného
v Úředním věstníku Evropské unie. Rozhodnutí vstupuje v platnost tři
měsíce od tohoto zveřejnění, pokud dotčená evropská politická strana
nebo evropská politická nadace nepožádá o kratší lhůtu.

2.
O výmaz evropské politické strany nebo evropské politické nadace
z rejstříku rozhodne úřad, a to:
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a) přijetím rozhodnutí podle čl. 10 odst. 2 až 5;

b) nastane-li situace uvedená v čl. 10 odst. 6;

c) na žádost dotčené evropské politické strany nebo evropské politické
nadace;

d) v případech uvedených v odst. 3 prvním pododstavci písm. b) tohoto
článku.

3.
Pokud evropská politická strana nebo evropská politická nadace
závažným způsobem neplní příslušné povinnosti vyplývající z vnitrostát
ního práva na základě čl. 14 odst. 2 prvního pododstavce, může se
členský stát, v němž má sídlo, obrátit na úřad s řádně odůvodněnou
žádostí o zrušení registrace této strany či nadace, v níž musí být
přesným a vyčerpávajícím způsobem uvedeno, o jaké protiprávní
jednání se jedná a které konkrétní vnitrostátní požadavky nebyly
splněny. V takovém případě úřad:

a) zahájí postup ověřování v souladu s čl. 10 odst. 3, jedná-li se
o záležitosti týkající se výhradně nebo převážně záležitostí spojených
s respektováním hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU, na
nichž je založena Unie. Použije se rovněž čl. 10 odst. 4, 5 a 6;

b) v ostatních záležitostech přijme rozhodnutí o výmazu dotčené
evropské politické strany či evropské politické nadace z rejstříku,
pokud odůvodněná žádost dotčeného členského státu potvrdí, že
byly vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky.

Pokud evropská politická strana nebo evropská politická nadace
závažným způsobem neplní příslušné povinnosti vyplývající z použitel
ného vnitrostátního práva podle čl. 14 odst. 2 druhého pododstavce,
a pokud se daná záležitost týká výhradně nebo převážně záležitostí
spojených s respektováním hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy
o EU, na nichž je Evropská unie založena, může se dotčený členský
stát obrátit na Úřad s žádostí v souladu s ustanoveními prvního
pododstavce tohoto odstavce. Úřad postupuje v souladu s prvním
pododstavcem písm. a) tohoto odstavce.

Úřad postupuje ve všech případech bez zbytečného prodlení. Dotčený
členský stát a dotčenou evropskou politickou stranu nebo nadaci úřad
informuje o dalším postupu ve vztahu k odůvodněné žádosti o zrušení
registrace.

4.
Úřad stanoví den zveřejnění podle odstavce 1 po konzultaci s člen
ským státem, v němž má evropská politická strana nebo evropská poli
tická nadace své sídlo.

5.
Pokud dotčená evropská politická strana nebo evropská politická
nadace nabude právní subjektivity podle právních předpisů členského
státu sídla, považuje dotčený členský stát nabytí této právní subjektivity

02014R1141 — CS — 04.05.2018 — 001.001 — 17
▼B
za změnu evropské právní subjektivity na vnitrostátní právní subjekti
vitu, která zachovává práva a povinnosti, jež byly spojeny s předchozí
evropskou právní subjektivitou. Dotyčný členský stát neuplatňuje
v souvislosti s touto změnou žádné omezující podmínky.

6.
Pokud evropská politická strana nebo evropská politická nadace
nenabude právní subjektivity podle právních předpisů členského státu
sídla, musí být zrušena v souladu s příslušnými ustanovení práva tohoto
členského státu. Dotčený členský stát může požádat, aby ke zrušení
došlo až po nabytí vnitrostátní právní subjektivity dotčenou stranou
nebo nadací v souladu s odstavcem 5.

7.
Ve všech případech uvedených v odstavcích 5 a 6 dotčený členský
stát zajistí plné dodržování podmínky neziskovosti stanovené v článku
3. Úřad a schvalující osoba Evropského parlamentu mohou s dotčeným
členským státem sjednat podmínky zániku evropské právní subjektivity,
zejména v zájmu zajištění vrácení finančních prostředků získaných ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie a úhrady jakýchkoliv finančních
sankcí uložených v souladu s článkem 27.

KAPITOLA IV
FINANCOVÁNÍ

Článek 17
Podmínky financování
1.
Evropská politická strana, která je registrována v souladu
s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení, která je zastou
pena v Evropském parlamentu alespoň jedním svým členem a která se
nenachází v žádné ze situací odůvodňujících její vyloučení podle čl. 106
odst. 1 finančního nařízení, může požádat o finanční prostředky ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie v souladu s podmínkami, které
schvalující osoba Evropského parlamentu zveřejní v rámci výzvy
k podávání žádostí o příspěvky.

2.
Evropská politická nadace, která je přidružena k evropské politické
straně způsobilé žádat o finanční prostředky podle odstavce 1 a zaregi
strována v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v tomto naří
zení a která se nenachází v žádné ze situací odůvodňujících její vylou
čení podle čl. 106 odst. 1 finančního nařízení, může požádat o finanční
prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v souladu s podmín
kami, které schvalující osoba Evropského parlamentu zveřejnila v rámci
výzvy k podávání návrhů.

3.
Pro účely určení způsobilosti k financování ze souhrnného
rozpočtu Evropské unie v souladu s odstavcem 1 a čl. 3 odst. 1 písm. b)
a pro účely čl. 19 odst. 1 se na člena Evropského parlamentu pohlíží
jako na člena pouze jedné evropské politické strany, která, je-li to
relevantní, je tou stranou, k níž je přidružena jeho celostátní nebo regi
onální politická strana k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí
o financování.
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4.
Finanční příspěvky či granty ze souhrnného rozpočtu Evropské
unie nesmí přesáhnout 90 % ročních nárokovatelných výdajů uvedených
v rozpočtu evropské politické strany a 95 % způsobilých nákladů vznik
lých evropské politické nadaci. Evropské politické strany mohou využít
jakoukoli nevyužitou část příspěvku Unie, který jim byl přiznán, na
nárokovatelné výdaje během rozpočtového roku následujícího po roce
přiznání příspěvku. V souladu s finančním nařízením se nevyužité
částky po uplynutí uvedeného rozpočtového roku vrací.

▼B
5.
V rámci omezení stanovených v článcích 21 a 22 se mezi výdaje,
které lze proplatit z finančního příspěvku, řadí administrativní výdaje
a výdaje spojené s technickou pomocí, schůzemi, výzkumem, přeshra
ničními akcemi, studiemi, informacemi a publikacemi, jakož i výdaje
spojené s kampaněmi.

Článek 18
Žádost o finanční prostředky
1.
Pro získání finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu
Evropské unie podá evropská politická strana nebo evropská politická
nadace, která splňuje podmínky čl. 17 odst. 1 nebo 2, žádost k Evrop
skému parlamentu po výzvě k podání žádostí o příspěvky nebo návrhů.

2.
Evropská politická strana a evropská politická nadace musí v době
podání žádosti dodržovat povinnosti uvedené v článku 23 a ode dne
podání žádosti do konce rozpočtového roku nebo akce, k nimž se vzta
huje příspěvek nebo grant, musí být zapsaná v rejstříku a nesmí se na ni
vztahovat žádné sankce stanovené v čl. 27 odst. 1 a čl. 27 odst. 2
písm. a) bodu v) a vi).

▼M1
2a.
Evropská politická strana přiloží ke své žádosti důkazy prokazu
jící, že její členské strany z EU během dvanácti měsíců předcházejících
poslednímu dni lhůty pro podání žádosti zpravidla zveřejňovaly na
svých internetových stránkách na dobře viditelném místě a uživatelsky
vstřícným způsobem politický program a logo evropské politické strany.

▼B
3.
Evropská politická nadace přiloží ke své žádosti svůj roční
pracovní program nebo akční plán.

4.
Schvalující osoba Evropského parlamentu přijme rozhodnutí do tří
měsíců od uzavření výzvy k podání žádostí o příspěvky nebo výzvy
k podávání návrhů a povolí odpovídající prostředky a spravuje je
v souladu s finančním nařízením.

5.
Evropská politická nadace může požádat o finanční prostředky ze
souhrnného rozpočtu Evropské unie pouze prostřednictvím evropské
politické strany, k níž je přidružena.
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Článek 19
Kritéria pro poskytnutí finančních prostředků a jejich rozdělení
▼M1
1.
Příslušné prostředky, které jsou k dispozici pro evropské politické
strany a evropské politické nadace, jimž byly přiznány příspěvky nebo
granty v souladu s článkem 18, se rozdělují každoročně na základě
následujícího klíče:
— 10 % se rozdělí mezi evropské politické strany, které jsou příjemci,
rovným dílem,
— 90 % se rozdělí mezi evropské politické strany, které jsou příjemci,
poměrně podle jejich podílu zvolených členů Evropského
parlamentu.
Stejný způsob rozdělování se použije pro přiznání financování evrop
ským politickým nadacím na základě jejich přidružení k některé
evropské politické straně.
▼B
2.
Rozdělení uvedené v odstavci 1 vychází z počtu zvolených členů
Evropského parlamentu, kteří jsou členy žádající evropské politické
strany k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí s přihlédnutím k čl.
17 odst. 3.
Po tomto dni nemají změny v počtu členů žádný vliv na příslušný podíl
jednotlivých evropských politických stran nebo evropských politických
nadací na financování. Tím není dotčen požadavek v čl. 17 odst. 1, aby
evropská politická strana byla zastoupena v Evropském parlamentu
alespoň jedním svým členem.

Článek 20
Dary a příspěvky
1.
Evropské politické strany a evropské politické nadace mohou
přijímat dary od fyzických nebo právnických osob nepřesahující svou
hodnotou 18 000 EUR za rok od jednoho dárce.
2.
Evropské politické strany a evropské politické nadace podávají
současně s roční účetní závěrkou podle článku 23 také seznam všech
dárců a jejich odpovídajících darů s uvedením povahy a hodnoty jedno
tlivých darů. Tento odstavec se rovněž vztahuje na příspěvky členských
stran evropských politických stran a členských organizací evropských
politických nadací.
U darů pocházejících od fyzických osob, které svou hodnotou přesahují
1 500 EUR a nepřesahují 3 000 EUR, dotčená evropská politická strana
nebo evropská politická nadace uvede, zda příslušní dárci poskytli před
chozí písemný souhlas ke zveřejnění v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. e).
3.
Dary, které obdrží evropské politické strany a evropské politické
nadace do šesti měsíců před volbami do Evropského parlamentu, musí
být písemně nahlášeny úřadu v souladu s odstavcem 2 jednou týdně.
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4.
Jednotlivé dary přesahující svou hodnotou 12 000 EUR, které
přijaly evropské politické strany a evropské politické nadace, se
bezodkladně písemně oznámí úřadu v souladu s odstavcem 2.

5.
Evropské politické strany a evropské politické nadace nesmí
přijmout:

a) anonymní dary nebo příspěvky;

b) dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu;

c) dary pocházející od jakéhokoliv orgánu veřejné moci členského státu
či třetí země, nebo od podniků, v nichž tento orgán může na základě
vlastnictví, na základě finanční účasti v nich nebo na základě před
pisů, jimiž se podnik řídí, uplatňovat přímo či nepřímo dominantní
postavení; nebo

d) dary pocházející od jakýchkoli soukromých subjektů sídlících v třetí
zemi nebo od jednotlivců z třetí země, kteří nemají právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu.

6.
Dar, který podle tohoto nařízení není povolen, musí být do 30 dnů
ode dne, kdy ho evropská politická strana nebo evropská politická
nadace obdržela:

a) vrácen dárci nebo jakékoli osobě jednající jménem dárce, nebo

b) není-li možné dar vrátit, nahlášen úřadu a Evropskému parlamentu.
Schvalující osoba Evropského parlamentu přistoupí k vytvoření
a schválení inkasního příkazu v souladu s ustanoveními článků 78
a 79 finančního nařízení. Finanční prostředky se zaúčtují jako obecné
příjmy do rozpočtového oddílu Evropského parlamentu souhrnného
rozpočtu Evropské unie.

7.
Příspěvky evropské politické straně od jejich členů jsou přípustné.
Hodnota těchto příspěvků nesmí překročit 40 % ročního rozpočtu
evropské politické strany.

8.
Příspěvky pro evropskou politickou nadaci od jejích členů a od
evropské politické strany, k níž je přidružena, jsou přípustné. Hodnota
těchto příspěvků nesmí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu evropské
politické nadace a nesmějí pocházet z prostředků získaných evropskou
politickou stranou podle tohoto nařízení ze souhrnného rozpočtu
Evropské unie.

Důkazní břemeno nese dotčená evropská politická strana, která ve svém
účetnictví jednoznačně uvede původ prostředků použitých k financování
své přidružené evropské politické nadace.
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9.
Aniž jsou dotčeny odstavce 7 a 8, mohou evropské politické
strany a evropské politické nadace přijmout příspěvky od občanů,
kteří jsou jejich členy, a to až do výše 18 000 EUR ročně od jednoho
člena, jestliže tyto příspěvky dotčený člen poskytuje vlastním jménem.

Strop stanovený v prvním pododstavci se neuplatní v případě, že
dotčený člen je rovněž voleným členem Evropského parlamentu, vnit
rostátního parlamentu nebo regionálního parlamentu či shromáždění.

10.
Příspěvky, které nejsou podle tohoto nařízení povoleny, musí být
vráceny v souladu s odstavcem 6.

Článek 21
Financování kampaní v souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu
1.
S výhradou druhého pododstavce mohou být prostředky na finan
cování evropských politických stran ze souhrnného rozpočtu Evropské
unie nebo z jiného zdroje použity k financování kampaní vedených
evropskými politickými stranami v souvislosti s volbami do Evropského
parlamentu, jichž se evropské politické strany nebo jejich členové
účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d).

V souladu s článkem 8 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve
všeobecných a přímých volbách (1) se financování a možné omezení
volebních nákladů pro všechny politické strany, kandidáty a třetí strany
ve volbách do Evropského parlamentu a jejich účast v těchto volbách
řídí vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států.

2.
Výdaje spojené s kampaněmi uvedenými v odstavci 1 musí být
jako takové zřetelně označeny v ročních účetních závěrkách evropských
politických stran.

Článek 22
Zákaz financování
1.
Bez ohledu na čl. 21 odst. 1 nesmí být financování evropských
politických stran ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného
zdroje použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických
stran, a zejména ne vnitrostátních stran či kandidátů. Tyto vnitrostátní
politické strany a kandidáti se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

2.
Financování evropských politických nadací ze souhrnného
rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje nesmí být použito na
jiné účely než na financování jejich úkolů uvedených v čl. 2 bodu 4
a na výdaje, které jsou přímo spojené s cíli vytyčenými v jejich stano
vách v souladu s článkem 5. Zejména nesmí být použito na přímé ani
nepřímé financování voleb, politických stran nebo kandidátů či jiných
nadací.
(1) Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5.
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3.
Financování evropských politických stran a evropských politic
kých nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje
nesmí být použito k financování kampaní k referendům.

KAPITOLA V
KONTROLA A SANKCE

Článek 23
Účetnictví a povinnost podávat zprávy a provádět audit
1.
Nejpozději do šesti měsíců od konce rozpočtového roku předloží
evropské politické strany a evropské politické nadace úřadu, v kopii
schvalující osobě Evropského parlamentu, a příslušnému vnitrostátnímu
kontaktnímu místu členského státu sídla:

a) svou roční účetní závěrku a doprovodný komentář, které zahrnují
příjmy a výdaje, aktiva a závazky na počátku a na konci rozpočto
vého roku v souladu s právem platným v členském státě jejich sídla,
a svou roční účetní závěrku na základě mezinárodních účetních stan
dardů vymezených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1606/2002 (1);

b) zprávu o nezávislém auditu roční účetní závěrky, který se týká
spolehlivosti této účetní závěrky i legality a správnosti příjmů
a výdajů; tento audit provedl nezávislý subjekt nebo znalec; a

c) seznam dárců a přispěvatelů a jejich odpovídajících darů nebo
příspěvků nahlášených v souladu s čl. 20 odst. 2, 3 a 4.

2.
Pokud vznikl výdaj evropským politickým stranám společně s vnit
rostátními politickými stranami nebo evropským politickým nadacím
společně s vnitrostátními politickými nadacemi, musí se doklad o výdaji
vzniklém přímo nebo prostřednictvím třetích stran vykázat v roční
účetní závěrce uvedené v odstavci 1.

3.
Nezávislé externí subjekty či znalce uvedené v odst. 1 písm. b)
vybírá, pověřuje a platí Evropský parlament. Musí mít řádné oprávnění
k provádění auditu účtů podle právních předpisů platných v členském
státě, ve kterém mají své sídlo, nebo ve kterém jsou usazeny.

4.
Evropské politické strany a evropské politické nadace poskytnou
veškeré informace požadované nezávislými subjekty či znalci pro účely
auditu.
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne
19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř.
věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).
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5.
Nezávislé subjekty či znalci informují úřad a schvalující osobu
Evropského parlamentu o jakýchkoliv nezákonných činnostech,
podvodech nebo korupci, na něž mají podezření a které mohou poškodit
finanční zájmy Unie. Úřad a schvalující osoba Evropského parlamentu
o nich informují dotčená vnitrostátní kontaktní místa.

Článek 24
Obecná pravidla týkající se kontroly
1.
Kontrolu dodržování povinností podle tohoto nařízení evropskými
politickými stranami a evropskými politickými nadacemi vykonává úřad
ve spolupráci se schvalující osobou Evropského parlamentu a přísluš
nými členskými státy.

2.
Úřad kontroluje, zda evropské politické strany a evropské politické
nadace dodržují povinnosti podle tohoto nařízení, zejména v souvislosti
s článkem 3, čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d) až f), čl. 5 odst. 1 písm. a) až
e) a písm. g), čl. 9 odst. 5 a 6 a články 20, 21 a 22.

Schvalující osoba Evropského parlamentu kontroluje, zda evropské poli
tické strany a evropské politické nadace dodržují povinnosti v souvislosti
s financováním ze strany Unie podle tohoto nařízení v souladu
s finančním nařízením. Při provádění této kontroly přijme Evropský
parlament nezbytná opatření v oblasti předcházení a boje proti
podvodům ohrožujícím finanční zájmy Unie.

3.
Kontrola ze strany úřadu a schvalující osoby Evropského parla
mentu uvedená v odstavci 2 se nevztahuje na to, zda evropské politické
strany a evropské politické nadace dodržují povinnosti vyplývající
z použitelného vnitrostátního práva podle článku 14.

4.
Evropské politické strany a evropské politické nadace poskytnou
veškeré informace požadované úřadem, schvalující osobou Evropského
parlamentu, Účetním dvorem, Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) nebo členskými státy, které jsou nezbytné pro
účely provádění kontrol, za něž nesou podle tohoto nařízení odpověd
nost.

Na požádání a za účelem kontroly dodržování článku 20 poskytnou
evropské politické strany a evropské politické nadace úřadu informace
ohledně příspěvků poskytnutých jednotlivými členy a ohledně totožnosti
těchto členů. V případě potřeby může úřad kromě toho požadovat, aby
evropské politické strany poskytly podepsaná potvrzující prohlášení od
členů, kteří mají volené mandáty, pro účely kontroly plnění podmínky
stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) prvním pododstavci.

Článek 25
Provádění a kontrola s ohledem na financování ze strany Unie
1.
Prostředky pro financování evropských politických stran a evrop
ských politických nadací se stanoví v rámci ročního rozpočtového
procesu a čerpají se v souladu s tímto nařízením a finančním nařízením.
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Podmínky pro příspěvky a granty stanoví schvalující osoba Evropského
parlamentu ve výzvě k předkládání žádostí o příspěvky a ve výzvě
k podávání návrhů.

2.
Kontrola finančních prostředků obdržených ze souhrnného
rozpočtu Evropské unie a jejich využívání se provádí v souladu s usta
noveními finančního nařízení.

Kontrola se rovněž provádí na základě ročního osvědčení auditu, který
provádí externí a nezávislý auditor, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 1.

3.
Účetní dvůr vykonává své kontrolní pravomoci v souladu
s článkem 287 Smlouvy o fungování EU.

4.
Jakýkoli dokument nebo informace, které Účetní dvůr vyžaduje
k plnění svých úkolů, mu musí dodat na jeho žádost evropské politické
strany a evropské politické nadace, které získávají finanční prostředky
v souladu s tímto nařízením.

5.
Rozhodnutí o příspěvku nebo grantu nebo grantová dohoda musí
výslovně stanovit, že má schvalující osoba Evropského parlamentu
a Účetní dvůr provést na místě audit dokladů evropské politické strany,
která obdržela příspěvek, nebo evropské politické nadace, která obdržela
grant ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

6.
Účetní dvůr a schvalující osoba Evropského parlamentu nebo jiný
externí subjekt pověřený schvalující osobou Evropského parlamentu
může vykonávat nezbytné kontroly a ověřování na místě za účelem
ověření zákonnosti výdajů a řádného provádění rozhodnutí o příspěvku
a rozhodnutí o grantu nebo grantové dohody, a v případě evropské
politické nadace, řádného provádění pracovního programu nebo akce.
Dotčená evropská politická strana nebo evropská politická nadace
poskytne veškeré doklady nebo informace potřebné k provedení tohoto
úkolu.

7.
Úřad OLAF může provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na
místě, a to v souladu s předpisy a postupy stanovenými nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (1) a naří
zením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (2) s cílem stanovit, zda došlo
k podvodu, korupci nebo jiné nedovolené činnosti poškozující finanční
zájmy Unie v souvislosti s příspěvky nebo granty financovanými podle
tohoto nařízení. Je-li to vhodné, může schvalující osoba Evropského
parlamentu na základě svých zjištění přijmout rozhodnutí o vymáhání.
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne
11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248,
18.9.2013, s. 1).
(2) Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontro
lách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finanč
ních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem
(Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).
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Článek 26
Technická podpora
Veškerá technická podpora Evropského parlamentu poskytnutá evrop
ským politickým stranám je založena na zásadě rovného zacházení.
Poskytuje se za podmínek, které nejsou méně výhodné, než jsou
podmínky poskytované jiným externím organizacím a sdružením, jimž
může být poskytována podobná podpora, a dodává se na základě
faktury a za úhradu.

Článek 27
Sankce
1.
V souladu s článkem 16 úřad rozhodne o výmazu evropské poli
tické strany nebo evropské politické nadace z rejstříku jakožto sankci
v následujících situacích:

a) pokud byla dotčená strana nebo nadace pravomocně odsouzena za
protiprávní činnost poškozující finanční zájmy Unie ve smyslu
čl. 106 odst. 1 finančního nařízení;

▼M1
b) pokud je v souladu s postupy uvedenými v čl. 10 odst. 2 až 5
zjištěno, že již nesplňuje jednu nebo více podmínek stanovených
v čl. 3 odst. 1 nebo 2;

ba) pokud rozhodnutí o registraci dotčené strany nebo nadace bylo
založeno na nesprávných či zavádějících údajích, za něž nese odpo
vědnost žadatel, nebo pokud toto rozhodnutí bylo získáno
podvodně; nebo

▼B
c) pokud žádost členského státu o zrušení registrace z důvodu
závažného neplnění povinností podle vnitrostátních právních před
pisů splňuje požadavky stanovené v čl. 16 odst. 3 písm. b).

2.

V následujících případech uloží úřad finanční sankce:

a) nekvantifikovatelné protiprávní jednání:

i) v případě nedodržení požadavků uvedených v čl. 9 odst. 5
nebo 6,

ii) v případě nedodržení závazků přijatých a nesouladu informací
poskytnutých evropskou politickou stranou nebo evropskou poli
tickou nadací podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a d) až f) a podle
čl. 5 odst. 1 písm. a), b), d) a e),

iii) v případě nenahlášení dárců a jejich odpovídajících darů podle
čl. 20 odst. 2 nebo nenahlášení darů podle čl. 20 odst. 3 a 4,
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iv) v případě, že evropská politická strana nebo evropská politická
nadace porušila povinnosti stanovené v čl. 23 odst. 1 nebo čl. 24
odst. 4,
v) v případě, že byla evropská politická strana nebo evropská poli
tická nadace pravomocně odsouzena za protiprávní činnost
poškozující finanční zájmy Unie ve smyslu v čl. 106 odst. 1
finančního nařízení,
vi) v případě, že dotčená evropská politická strana nebo evropská
politická nadace kdykoliv záměrně neuvedla některé informace
nebo poskytla nesprávné či zavádějící informace, nebo v případě,
že subjekty oprávněné tímto nařízením k provádění auditu či
kontrol u příjemců finančních prostředků ze souhrnného rozpočtu
Evropské unie odhalí nepřesnosti v roční účetní závěrce, které
jsou považovány za trvající podstatné opomenutí či chybné
uvedení položky v souladu s mezinárodními účetními standardy
vymezenými v článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002;
b) kvantifikovatelné protiprávní jednání:
i) pokud evropská politická strana nebo evropská politická nadace
přijala dary a příspěvky, které nejsou povoleny podle čl. 20 odst.
1 nebo 5, nejsou-li splněny požadavky stanovené v čl. 20 odst. 6,
ii) v případě nedodržení požadavků stanovených v článcích 21 a 22.
3.
Schvalující osoba Evropského parlamentu může vyloučit evrop
skou politickou stranu nebo evropskou politickou nadaci z budoucího
financování Unií až na pět let nebo až na deset let v případě opakova
ného protiprávního jednání během období pěti let, pokud byla shledána
vinou z protiprávního jednání uvedeného v odst. 2 písm. a) bodech v)
a vi). Tím nejsou dotčeny pravomoci schvalující osoby Evropského
parlamentu stanovené v článku 204n finančního nařízení.
4.
Pro účely odstavců 2 a 3 se evropské politické straně nebo
evropské politické nadaci uloží tyto finanční sankce:
a) v případě nekvantifikovatelného protiprávního jednání pevně stano
vené procento ročního rozpočtu dotčené evropské politické strany
nebo evropské politické nadace:
— 5 % nebo
— 7,5 % v případě, že se jedná o souběžná protiprávní jednání,
nebo
— 20 % v případě, že je dotyčné protiprávní jednání opakovaným
protiprávním jednáním, nebo
— třetina výše uvedených procentních částek v případě, že evropská
politická strana nebo evropská politická nadace dobrovolně ozná
mila dané protiprávní jednání předtím, než úřad oficiálně zahájil
vyšetřování, a to i v případě souběžných protiprávních jednání
nebo opakovaného protiprávního jednání, a přijala odpovídající
nápravná opatření,
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— 50 % ročního rozpočtu za předchozí rok dotčené evropské poli
tické strany nebo evropské politické nadace v případě, že je
pravomocně odsouzena za nezákonnou činnost poškozující
finanční zájmy Unie ve smyslu čl. 106 odst. 1 finančního naří
zení;
b) v případě kvantifikovatelného protiprávního jednání pevně stanovené
procento z nezákonně získaných nebo neoznámených částek
v souladu s následující stupnicí, do maximální výše 10 % ročního
rozpočtu dotčené evropské politické strany nebo evropské politické
nadace:
— 100 % protiprávně získaných nebo neoznámených částek, pokud
jejich výše nepřesáhne 50 000 EUR, nebo
— 150 % protiprávně získaných nebo neoznámených částek, pokud
jejich výše přesáhne 50 000 EUR, ale nepřesáhne 100 000 EUR,
nebo
— 200 % protiprávně získaných nebo neoznámených částek, pokud
jejich výše přesáhne 100 000 EUR, ale nepřesáhne 150 000 EUR,
nebo
— 250 % protiprávně získaných nebo neoznámených částek, pokud
jejich výše přesáhne 150 000 EUR, ale nepřesáhne 200 000 EUR,
nebo
— 300 % protiprávně získaných nebo neoznámených částek, pokud
jejich výše přesáhne 200 000 EUR, nebo
— třetina výše uvedených procentních částek v případě, že dotčená
evropská politická strana nebo evropská politická nadace dobro
volně oznámila dané protiprávní jednání předtím, než úřad nebo
schvalující osoba Evropského parlamentu oficiálně zahájily
vyšetřování, a přijala odpovídající nápravná opatření.
Pro účely uplatňování výše uvedených procentních částek jsou jedno
tlivé dary či příspěvky posuzovány odděleně.
5.
V případě, že se evropská politická strana nebo evropská politická
nadace dopustí souběžných protiprávních jednání proti tomuto nařízení,
uloží se pouze sankce stanovené za nejzávažnější z těchto jednání, neníli v odst. 4 písm. a) stanoveno jinak.
6.
Sankce stanovené v tomto nařízení podléhají promlčecí lhůtě pěti
let ode dne, kdy došlo k danému protiprávnímu jednání, nebo v případě
trvajícího či opakovaného protiprávního jednání ode dne, kdy bylo
takové jednání ukončeno.
▼M1
Článek 27a
Odpovědnost fyzických osob
Pokud úřad uloží v případech uvedených v čl. 27 odst. 2 písm. a) bodě
v) nebo vi) finanční sankci, může za účelem zpětného získání finančních
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prostředků podle čl. 30 odst. 2 stanovit, že fyzická osoba, která je
členem správního, řídícího nebo dozorčího orgánu evropské politické
strany nebo evropské politické nadace nebo která má práva k zastupo
vání, rozhodování nebo kontrole ve vztahu k evropské politické straně
nebo evropské politické nadaci, rovněž nese odpovědnost za protiprávní
jednání v těchto případech:

a) v případě uvedeném v čl. 27 odst. 2 písm. a) bodě v), pokud byla
daná fyzická osoba rovněž pravomocně odsouzena za dotyčnou
protiprávní činnost, jak je uvedeno v uvedeném ustanovení;

b) v případě uvedeném v čl. 27 odst. 2 písm. a) bodě vi), pokud nese
daná fyzická osoba rovněž odpovědnost za dotyčné jednání nebo
nepřesnosti.

▼B
Článek 28
Spolupráce

mezi

úřadem, schvalující osobou
parlamentu a členskými státy

Evropského

1.
Úřad, schvalující osoba Evropského parlamentu a členské státy
prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst sdílejí informace a pravi
delně se vzájemně informují o otázkách souvisejících s financováním,
kontrolami a sankcemi.

2.
Rovněž se dohodnou na praktických postupech této výměny infor
mací, včetně pravidel pro zveřejňování důvěrných informací nebo
dokladů, a spolupráci mezi členskými státy.

3.
Schvalující osoba Evropského parlamentu informuje úřad o jakých
koliv zjištěních, která by mohla vést k uložení sankcí podle čl. 27 odst.
2 až 4, a to tak, aby měl úřad možnost přijmout příslušná opatření.

4.
Úřad informuje schvalující osobu Evropského parlamentu o jakých
koliv rozhodnutích, která přijal ohledně sankcí, aby jí tak umožnil
vyvodit odpovídající důsledky podle finančního nařízení.

Článek 29
Nápravná opatření a zásady řádné správy
1.
Před přijetím konečného rozhodnutí o případných sankcích uvede
ných v článku 27 poskytne úřad nebo schvalující osoba Evropského
parlamentu dotčené evropské politické straně nebo evropské politické
nadaci příležitost přijmout opatření potřebná pro nápravu situace
v přiměřené lhůtě, která by obvykle neměla přesáhnout jeden měsíc.
Úřad nebo schvalující osoba Evropského parlamentu zejména umožní
opravu administrativních a početních chyb, v případě potřeby poskytnutí
doplňujících dokumentů nebo informací nebo opravu drobných chyb.

2.
V případě, že evropská politická strana nebo evropská politická
nadace nepřijme nápravná opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 1, bude
přijato rozhodnutí o odpovídajících sankcích uvedených v článku 27.
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3.
Odstavce 1 a 2 se nevztahují na podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1
písm. b) až d) a v čl. 3 odst. 2 písm. c).

Článek 30
Zpětné získávání prostředků
1.
Schvalující osoba Evropského parlamentu na základě rozhodnutí
úřadu o výmazu evropské politické strany nebo evropské politické
nadace z rejstříku zruší jakékoliv stávající rozhodnutí nebo dohodu
o financování ze strany Unie, kromě případu uvedeného v čl. 16 odst.
2 písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) a d). Rovněž získá zpět veškeré
finanční prostředky poskytnuté ze strany Unie, včetně nevyužitých
finančních prostředků Unie z předchozích let.

2.
►M1 Evropská politická strana nebo evropská politická nadace,
které je uložena sankce za některé z protiprávních jednání uvedených
v čl. 27 odst. 1 a v čl. 27 odst. 2 písm. a) bodech v) a vi), již nesplňuje
podmínky čl. 18 odst. 2. Schvalující osoba Evropského parlamentu
proto ukončí dohodu o příspěvku či grantovou dohodu nebo zruší
rozhodnutí o financování z prostředků Unie obdržených podle tohoto
nařízení a získá zpět částky neoprávněně vyplacené podle dohody
o příspěvku, grantové dohody nebo rozhodnutí, včetně veškerých nevy
užitých prostředků Unie z předchozích let. Schvalující osoba Evrop
ského parlamentu získá zpět neoprávněně vyplacené částky na základě
dohody o příspěvku či grantové dohody nebo rozhodnutí rovněž od
fyzické osoby, vůči níž bylo přijato rozhodnutí podle článku 27a,
přičemž případně přihlédne k výjimečným okolnostem týkajícím se
této fyzické osoby. ◄

▼M1
V případě takového ukončení nebo zrušení jsou platby ze strany schva
lující osoby Evropského parlamentu omezeny na nárokovatelné výdaje,
které vznikly evropské politické straně do dne, kdy ukončení nebo
zrušení financování nabylo účinku, nebo způsobilé výdaje, které vznikly
evropské politické nadaci do téhož dne.

▼B
Tento odstavec se vztahuje rovněž na případy uvedené v čl. 16 odst. 2
písm. c) a čl. 3 odst. 1 písm. b) a d).

KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31
Poskytování informací občanům
S výhradou článků 21 a 22 a svých stanov a vnitřních postupů mohou
evropské politické strany v souvislosti s volbami do Evropského parla
mentu přijmout veškerá odpovídající opatření k tomu, aby informovaly
občany Unie o vazbách mezi vnitrostátními politickými stranami
a kandidáty a dotčenými evropskými politickými stranami.
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Článek 32
Transparentnost
1.
Na internetových stránkách, které byly vytvořeny pro tento účel,
zveřejní schvalující osoba Evropského parlamentu pod dohledem úřadu
nebo této schvalující osoby tyto informace:

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných evropských politických stran
a evropských politických nadací spolu s dokumenty předloženými
jako součást žádosti o registraci v souladu s článkem 8, a to nejpoz
ději čtyři týdny poté, co úřad přijal rozhodnutí; po tomto datu
zveřejní veškeré změny oznámené úřadu podle čl. 9 odst. 5 a 6;

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, spolu s dokumenty předlo
ženými jako součást žádosti o registraci spolu s touto žádostí
v souladu s článkem 8 a důvody zamítnutí nejpozději do čtyř
týdnů po dni, kdy úřad přijal rozhodnutí;

c) výroční zprávu s tabulkou uvádějící výši částek vyplacených jedno
tlivým evropským politickým stranám a evropským politickým
nadacím v každém rozpočtovém roku, v němž dostaly příspěvky
nebo jim byly vyplaceny granty ze souhrnného rozpočtu Evropské
unie;

d) roční účetní závěrku a zprávy o externím auditu podle čl. 23 odst. 1
a v případě evropských politických nadací závěrečné zprávy
o provádění pracovních programů nebo akcí;

e) jména dárců a jejich dary, které nahlásily evropské politické strany
a evropské politické nadace v souladu s čl. 20 odst. 2, 3 a 4,
s výjimkou darů od fyzických osob nepřesahujících svou hodnotou
1 500 EUR za rok od jednoho dárce, které se vykazují jako „menší
dary“. Dary od fyzických osob, které svou hodnotou za rok přesahují
částku 1 500 EUR, ale nepřesahují částku 3 000 EUR, se nezveřejní
bez předchozího písemného souhlasu s jejich zveřejněním od dotče
ného dárce. Pokud dárce předchozí souhlas neposkytl, vykáží se tyto
dary jako „menší dary“. Rovněž se zveřejní celkový objem menších
darů a počet dárců v každém kalendářním roce;

f) příspěvky uvedené v čl. 20 odst. 7 a 8 a oznámené evropskými
politickými stranami a evropskými politickými nadacemi podle
čl. 20 odst. 2, včetně totožnosti členských stran či organizací,
které zaplatily příspěvky;

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných rozhodnutí úřadu podle člán
ku 27, včetně, tam, kde je to vhodné, jakýchkoliv stanovisek přija
tých výborem nezávislých významných osobností v souladu s články
10 a 11 a s náležitým ohledem na nařízení (ES) č. 45/2001;

h) podrobnosti a zdůvodnění konečných rozhodnutí schvalující osoby
Evropského parlamentu podle článku 27;
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i) popis technické podpory poskytnuté evropským politickým stranám;

j) hodnotící zprávu Evropského parlamentu o uplatňování tohoto naří
zení a financovaných činnostech v souladu s článkem 38; a

k) aktualizovaný seznam členů Evropského parlamentu, kteří jsou členy
evropské politické strany.

▼B
2.
Evropský parlament zveřejní seznam právnických osob, které jsou
členy evropské politické strany, připojený ke stanovám strany v souladu
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaný v souladu s čl. 9 odst. 6, jakož i celkový
počet jednotlivých členů.

3.
Osobní údaje se na internetových stránkách uvedených v odstavci
1 nezveřejňují, pokud tak není činěno v souladu s odst. 1 písm. a), e)
nebo g).

4.
Evropské politické strany a evropské politické nadace poskytnou
potenciálním členům a dárcům ve veřejně dostupném prohlášení
o ochraně osobních údajů informace požadované podle článku 10 směr
nice 95/46/ES a informují je o skutečnosti, že jejich osobní údaje budou
Evropským parlamentem, úřadem, úřadem OLAF, Účetním dvorem,
členskými státy nebo externími subjekty či jimi pověřenými odborníky
zpracovávány pro účely auditu a kontroly a že jejich osobní údaje
budou zveřejněny na internetových stránkách uvedených v odstavci 1
za podmínek stanovených v tomto článku. Schvalující osoba Evrop
ského parlamentu uvede při uplatňování článku 11 nařízení (ES)
č. 45/2001 tytéž informace ve výzvách k podávání žádostí o příspěvky
nebo návrhů podle čl. 18 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 33
Ochrana osobních údajů
1.
Při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení musí úřad,
Evropský parlament a výbor nezávislých významných osob zřízený
článkem 11 postupovat v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. Pro
účely zpracování osobních údajů jsou považovány za správce údajů
v souladu s čl. 2 písm. d) uvedeného nařízení.

2.
Při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení musí
evropské politické strany a evropské politické nadace, členské státy
při provádění kontroly aspektů týkajících se financování evropských
politických stran a evropských politických nadací v souladu s článkem
24 a nezávislé subjekty či odborníci oprávnění k provádění auditu účtů
podle čl. 23 odst. 1 dodržovat směrnici 95/46/ES a vnitrostátní právní
předpisy přijaté na jejím základě. Pro účely zpracování osobních údajů
jsou tyto subjekty považovány za správce údajů podle čl. 2 písm. d)
uvedené směrnice.
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3.
Úřad, Evropský parlament a výbor nezávislých významných osob
ností zřízený článkem 11 zajistí, aby osobní údaje jimi shromážděné
podle tohoto nařízení nebyly použity k žádnému jinému účelu, než pro
zajištění legality, řádnosti a transparentnosti financování evropských
politických stran a evropských politických nadací a členství evropských
politických stran. Veškeré osobní údaje shromážděné za tímto účelem
vymažou nejpozději 24 měsíců po zveřejnění příslušných informací
v souladu s článkem 32.

4.
Členské státy a nezávislé subjekty nebo odborníci oprávnění
k provádění auditu účtů použijí získané osobní údaje pouze k výkonu
kontroly financování evropských politických stran a evropských politic
kých nadací. Tyto osobní údaje vymažou v souladu s příslušnými usta
noveními vnitrostátního práva po jejich předání podle článku 28.

5.
Osobní údaje mohou být uchovávány i po uplynutí lhůt stanove
ných v odstavci 3 nebo v příslušných ustanoveních vnitrostátního práva
uvedených v odstavci 4, pokud je to nezbytné pro účely právních nebo
správních řízení vztahujících se k financování evropské politické strany
nebo evropské politické nadace nebo členství v evropské politické
straně. Všechny tyto osobní údaje se vymažou nejpozději jeden týden
po skončení výše uvedených řízení vydáním konečného rozhodnutí
nebo po ukončení veškerých auditů, odvolání, soudních sporů a žalob.

6.
Správci údajů, na které odkazují odstavce 1 a 2, provedou vhodná
technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, náhodné ztrátě, úpravám,
neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu, zejména pokud zpracování
zahrnuje předávání údajů po síti, jakož i proti jakékoli jinému proti
právnímu zpracování.

7.
Evropský inspektor ochrany údajů sleduje a zajišťuje, aby úřad,
Evropský parlament a výbor nezávislých významných osobností zřízený
článkem 11 respektovaly a chránily základní práva a svobody fyzických
osob při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení. Aniž je
dotčen soudní přezkum, může každý subjekt údajů podat stížnost evrop
skému inspektorovi ochrany údajů, má-li za to, že jeho právo na
ochranu jeho osobních údajů bylo porušeno v důsledku zpracování
těchto údajů úřadem, Evropským parlamentem nebo výborem.

8.
Evropské politické strany a evropské politické nadace, členské
státy a nezávislé subjekty či odborníci oprávnění k provádění auditu
účtů podle tohoto nařízení odpovídají v souladu s použitelným vnitros
tátním právem za škody, jež způsobí při zpracování osobních údajů
podle tohoto nařízení. Členské státy zajistí, aby byly uplatňovány
účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušování tohoto nařízení,
směrnice 95/46/ES a vnitrostátních předpisů přijatých na jejich základě,
a zejména za podvodné použití osobních údajů.
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Článek 34
Právo být slyšen
Předtím než úřad nebo schvalující osoba Evropského parlamentu
přijmou rozhodnutí, které by mohlo nepříznivě ovlivnit práva evropské
politické strany, evropské politické nadace, žadatele uvedeného
v článku 8 nebo fyzickou osobu uvedenou v článku 27a, vyslechnou
zástupce dotčené evropské politické strany, evropské politické nadace,
žadatele nebo fyzickou osobu. Úřad nebo Evropský parlament své
rozhodnutí řádně odůvodní.

▼B
Článek 35
Právo na odvolání
Rozhodnutí přijatá na základě tohoto nařízení mohou být předmětem
soudního řízení před Soudním dvorem Evropské unie v souladu
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o fungování EU.

Článek 36
Výkon přenesené pravomoci
1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi
za podmínek stanovených v tomto článku.

2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7
odst. 2 a v čl. 8 odst. 3 se Komisi svěřuje na dobu pěti let od 24. listo
padu 2014. Komise vyhotoví zprávu o přenesení pravomoci nejpozději
devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravo
moci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud
Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení
námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci
uvedené v čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhod
nutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedo
týká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí
současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst.
3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uply
nutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží
o dva měsíce.
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Článek 37
Postup projednávání ve výboru
1.
Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu
nařízení (EU) č. 182/2011.

2.
Odkazuje-li se na tento
nařízení (EU) č. 182/2011.

odstavec,

použije

se

článek

5

▼M1
Článek 38
Hodnocení
Do 31. prosince 2021 a poté každých pět let zveřejní Evropský parla
ment po konzultaci s úřadem zprávu o uplatňování tohoto nařízení
a o financovaných činnostech. Bude-li to vhodné, ve zprávě budou
uvedeny možné změny statusu a systému financování.

Nejpozději šest měsíců od zveřejnění zprávy Evropského parlamentu
předloží Komise zprávu o uplatňování tohoto nařízení, v níž věnuje
zvláštní pozornost jeho důsledkům na postavení malých evropských
politických stran a evropských politických nadací. Ke zprávě bude
případně připojen legislativní návrh na změnu tohoto nařízení.

▼B
Článek 39
Účinné uplatňování
Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění účinného
uplatňování tohoto nařízení.

Článek 40
Zrušení
Nařízení (ES) č. 2004/2003 se zrušuje s účinkem ode dne vstupu tohoto
nařízení v platnost. Použije se však i nadále ve vztahu k aktům
a závazkům týkajícím se financování politických stran a politických
nadací na evropské úrovni pro rozpočtové roky 2014, 2015, 2016
a 2017.

▼M1
Článek 40a
Přechodná ustanovení
1.
Ustanovení tohoto nařízení použitelná před 4. květnem 2018 se
použijí i nadále ve vztahu k aktům a závazkům týkajícím se financování
evropských politických stran a evropských politických nadací na
evropské úrovni pro rozpočtový rok 2018.
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2.
Odchylně od čl. 18 odst. 2a si schvalující osoba Evropského
parlamentu před rozhodnutím o žádosti o financování na rozpočtový
rok 2019 vyžádá důkazy uvedené v čl. 18. odst. 2a pouze za období
od 5. července 2018.“
3.
Evropské politické strany zaregistrované před 4. květnem 2018
předloží nejpozději do 5. července 2018 doklady o tom, že splňují
podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) a ba).
4.
Úřad vymaže z rejstříku evropskou politickou stranu a k ní přidru
ženou evropskou politickou nadaci, pokud tato strana ve lhůtě stanovené
v odstavci 3 neprokáže, že splňuje podmínky uvedené v čl. 3 odst. 1
písm. b) a ba).
▼B
Článek 41
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Komise přijme akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2 a v
čl. 8 odst. 3 písm. a) nejpozději 1. července 2015.
Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2017. Úřad uvedený v článku
6 se však zřídí do 1. září 2016. Evropské politické strany a evropské
politické nadace zaregistrované po 1. lednu 2017 mohou žádat pouze
o financování činností zahajovaných v rozpočtovém roce 2018 nebo
později.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
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PŘÍLOHA
Standardní prohlášení, které vyplní každý žadatel
Níže podepsaný/á, kterého/ou pověřila [název evropské politické strany nebo
evropské politické nadace], tímto potvrzuje, že:
[název evropské politické strany nebo evropské politické nadace] se zavazuje
dodržovat podmínky pro registraci stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) nebo
čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, a sice respektovat
v rámci svého programu a svých činností hodnoty, na nichž je založena Evropská
unie a které jsou vyjádřeny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, a mezi něž
patří především úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní
stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.
Podpis oprávněné osoby:
Titul (paní, pan, …), jméno a příjmení:
Funkce v organizaci, která žádá o registraci jako
evropská politická strana / evropská politická
nadace:
Místo/datum:
Podpis:

