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EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN,

joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja
rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)
N:o 1141/2014 (1) ja erityisesti sen 40 a artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan komissio antoi 13 päivänä syyskuuta 2017 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
seksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoi
tuksesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta (2).

(2)

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen, jäljem
pänä ’vastuuviranomainen’, vastaanotti 9 päivänä huhtikuuta 2018 Europa Terra Nostran, jäljempänä ’ETN’, ase
tuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaman hakemuksen, joka koskee sen
rekisteröintiä Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi.

(3)

Vastuuviranomainen hyväksyi 24 päivänä huhtikuuta 2018 päätöksen ETN:n rekisteröimisestä Euroopan tason
poliittiseksi säätiöksi (jäljempänä ’rekisteröintipäätös’). Rekisteröintipäätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa leh
dessä 31 päivänä toukokuuta 2018, ja ETN sai kyseisenä päivänä eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden. ETN on
muodollisesti lähellä Euroopan tason poliittista puoluetta Allianssi rauhan ja vapauden puolesta (jäljempänä ’APF’)

(4)

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 3 päivänä toukokuuta 2018 asetuksen (EU, Euratom) 2018/673 (3)
asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta. Asetus (EU, Euratom) 2018/673 tuli voimaan päivänä,
jona se julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä eli 4 päivänä toukokuuta 2018, ja siinä muutettiin muun
muassa edellytyksiä, jotka hakijan on täytettävä tullakseen rekisteröidyksi Euroopan tason poliittiseksi puolueeksi.

(5)

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 40 a artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan tason poliittisten puoluei
den, jotka on rekisteröity ennen 4 päivää toukokuuta 2018, on viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2018 toimitet
tava asiakirjat, jotka osoittavat, että ne täyttävät muutetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan
1 kohdan b ja b a alakohdassa säädetyt edellytykset (jäljempänä ’muutetut rekisteröintiedellytykset’). Asetuksen
(EU, Euratom) N:o 1141/2014 40 a artiklan 4 kohdan mukaisesti vastuuviranomaisen on poistettava Euroopan
tason poliittinen puolue ja sitä lähellä oleva Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä, jos kyseinen puolue ei
ole osoittanut 5 päivään heinäkuuta 2018 mennessä täyttävänsä muutetut rekisteröintiedellytykset.

(6)

Vastuuviranomainen lähetti 4 päivänä toukokuuta 2018 kaikille rekisteröidyille Euroopan tason poliittisille puo
lueille kirjeen (jäljempänä ’4 päivänä toukokuuta 2018 lähetetty kirje’), jossa niille ilmoitettiin asetuksen (EU,
Euratom) 2018/673 hyväksymistä koskevan lainsäädäntömenettelyn päätökseen saattamisesta. Kyseisessä
4 päivänä toukokuuta 2018 lähetetyssä kirjeessä esitettiin uuden lainsäädäntökehyksen vaikutukset ja muistutet
tiin Euroopan tason poliittisia puolueita niiden velvoitteesta toimittaa 5 päivään heinäkuuta 2018 mennessä asia
kirjat, jotka osoittavat niiden täyttävän muutetut rekisteröintiedellytykset.

(7)

Vastuuviranomainen sai 22 päivänä kesäkuuta 2018 Marian Kotlebalta (L’udová Strana Naše Slovensko, jäljem
pänä ’LSNS’) hakemuksen, jossa muun muassa todettiin, että LSNS on AFP:n jäsenpuolue, joka on edustettuna
Slovakian tasavallan kansallisneuvostossa.
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(8)

Vastuuviranomaisen sai 2 päivänä heinäkuuta 2018 Saksan kansallisdemokraattiselta puolueelta (jäljempänä
’NPD’) hakemuksen, jossa muun muassa todettiin, että NPD on APF:n jäsenpuolue, joka on edustettuna Euroopan
parlamentissa.

(9)

Vastuuviranomainen ei ole saanut APF:ltä tai kansallisilta poliittisilta puolueilta APF:n puolesta muita asiakirjoja,
jotka osoittaisivat APF:n täyttäneen muutetut rekisteröintiedellytykset 5 päivänä heinäkuuta 2018.

(10)

Vastuuviranomainen lähetti APF:lle ja ETN:lle 10 päivänä elokuuta 2018 alustavan arvioinnin antaakseen sille
asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 34 artiklan mukaisesti tilaisuuden tulla kuulluksi muutetuista rekiste
röintiedellytyksistä ja siitä, ettei APF ollut toimittanut riittäviä asiakirjoja 5 päivään heinäkuuta 2018 mennessä.

(11)

APF ja ETN eivät esittäneet mitään huomautuksia vastauksena vastuuviranomaisen 10 päivänä elokuuta 2018
lähettämään alustavaan arviointiin.

(12)

Vastuuviranomainen toteaa, että APF ei ollut osoittanut unionin lainsäätäjän asettamassa määräajassa täyttävänsä
muutetut rekisteröintiedellytykset. APF:n 5 päivään heinäkuuta 2018 mennessä toimittamat asiakirjat eli ainoas
taan LSNS:ltä (Slovakia) ja NPD:ltä (Saksa) saadut asiakirjat eivät olleet riittäviä. Nämä kaksi hakemusta eivät riitä
osoittamaan, että APF täytti muutetut rekisteröintiedellytykset vähintään neljäsosassa jäsenvaltioista.

(13)

Vastuuviranomainen katsoo lisäksi, että LSNS:n ja NPD:n hakemusten perusteltavuutta ei ole tarpeen arvioida,
sillä vaikka nämä hakemukset osoittivatkin periaatteessa, että APF täyttää muutetut rekisteröintiedellytykset kah
dessa jäsenvaltioissa, tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että APF ei toimittanut riittäviä asiakirjoja 5 päivään heinä
kuuta 2018 mennessä.

(14)

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 40 a artiklan 4 kohdan mukaisesti vastuuviranomainen katsoo, ettei
APF ollut osoittanut 5 päivään heinäkuuta 2018 mennessä täyttävänsä muutetut rekisteröintiedellytykset ja että
APF ja ETN on näin ollen poistettava rekisteristä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Europa Terra Nostra poistetaan rekisteristä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu vastaanottajalle
Europa Terra Nostra
Kurfürstendamm 195, 3. OG
10707 Berlin
DEUTSCHLAND
Tehty Brysselissä 13 päivänä syyskuuta 2018.
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