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ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE, EURATOM) NR 1141/2014
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych
i europejskich fundacji politycznych

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki regulujące status i zasady
finansowania partii politycznych na poziomie europejskim („europejskie
partie polityczne”) oraz fundacji politycznych na poziomie europejskim
(„europejskie fundacje polityczne”).

Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia:
1) „partia polityczna” oznacza stowarzyszenie obywateli:
— które realizuje cele polityczne; oraz
— które jest uznane przez porządek prawny przynajmniej jednego
państwa członkowskiego lub ustanowione zgodnie z porządkiem
prawnym przynajmniej jednego państwa członkowskiego;
2) „sojusz polityczny” oznacza ustrukturyzowaną współpracę partii
politycznych lub obywateli;
3) „europejska partia polityczna” oznacza sojusz polityczny reali
zujący cele polityczne i zarejestrowany w Urzędzie ds. Europej
skich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych,
ustanowionym w art. 6, zgodnie z warunkami i procedurami
określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
4) „europejska fundacja polityczna” oznacza podmiot formalnie powi
ązany z europejską partią polityczną, który jest zarejestrowany
w Urzędzie zgodnie z warunkami i procedurami określonymi
w niniejszym rozporządzeniu i którego działalność, wpisująca się
w cele i podstawowe wartości Unii, wspiera i uzupełnia cele euro
pejskiej partii politycznej poprzez realizację jednego lub kilku
następujących zadań:
a) obserwację, analizę i udział w debacie poświęconej kwestiom
z zakresu europejskiej polityki publicznej oraz procesu integracji
europejskiej;
b) opracowywanie działań związanych z kwestiami z zakresu euro
pejskiej polityki publicznej, takich jak organizacja i pomoc
w organizacji poświęconych tym kwestiom seminariów, szkoleń,
konferencji i badań, gromadzących zainteresowane pomioty,
w tym organizacje młodzieżowe i innych przedstawicieli społe
czeństwa obywatelskiego;
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c) rozwój współpracy w celu upowszechniania demokracji, w tym
w państwach trzecich;
d) spełnianie roli forum współpracy na poziomie europejskim dla
krajowych fundacji politycznych, przedstawicieli środowisk
akademickich i innych podmiotów;
5) „parlament regionalny” lub „zgromadzenie regionalne” oznacza
organ, którego członkowie sprawują regionalny mandat wyborczy
albo odpowiadają politycznie przed wybranym zgromadzeniem;
6) „finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej” oznacza
dotację przyznaną zgodnie z tytułem VI części pierwszej, lub
wkład przyznany zgodnie z częścią drugą tytuł VIII rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (1)
(„rozporządzenie finansowe”);
7) „darowizna” oznacza wszelkie przekazane środki pieniężne,
wszelkie darowizny rzeczowe, wszelkie towary przekazywane
poniżej wartości rynkowej, usługi (w tym pożyczki) lub prace
świadczone poniżej wartości rynkowej, czy wszelkie inne trans
akcje, które stanowią korzyść ekonomiczną dla danej europejskiej
partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, z wyjątkiem
wkładów od członków i zwykłej działalności politycznej realizo
wanej na zasadzie dobrowolności przez osoby fizyczne;
8) „wkład od członków” oznacza wszelką płatność w gotówce, w tym
składki członkowskie, lub wkłady rzeczowe, lub wszelkie towary
przekazywane poniżej wartości rynkowej, usługi (w tym pożyczki)
lub prace świadczone poniżej wartości rynkowej, czy wszelkie inne
transakcje, które stanowią korzyść ekonomiczną dla danej europej
skiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, jeżeli
przekazywane są tej europejskiej partii politycznej lub europejskiej
fundacji politycznej przez jednego z jej członków, z wyjątkiem
zwykłej działalności politycznej realizowanej na zasadzie dobro
wolności przez poszczególnych członków;
9) „budżet roczny” do celów art. 20 i 27 oznacza całkowitą kwotę
wydatków w danym roku ujętą w rocznych sprawozdaniach finan
sowych danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej
fundacji politycznej;
▼M1
10) „krajowy punkt kontaktowy” oznacza osobę lub osoby wyznaczone
specjalnie przez stosowne organy w państwach członkowskich do
celów wymiany informacji o stosowaniu niniejszego rozporządze
nia;
▼B
11) „siedziba” oznacza miejsce, w którym europejska partia polityczna
lub europejska fundacja polityczna ma swoją centralną administra
cję;
12) „zbieżne naruszenia” oznaczają dwa naruszenia lub większą liczbę
naruszeń popełnionych w ramach tego samego czynu bezprawnego;
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
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13) „ponowne naruszenie” oznacza naruszenie popełnione w ciągu
pięciu lat od nałożenia na sprawcę kary za ten sam rodzaj
naruszenia.

ROZDZIAŁ II
STATUS EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH
FUNDACJI POLITYCZNYCH

Artykuł 3
Warunki rejestracji
1.
Sojusz polityczny może ubiegać się o rejestrację jako europejska
partia polityczna, o ile spełnia następujące warunki:
a) jego siedziba znajduje się w państwie członkowskim wskazanym
w jego statucie;
b) ►M1 jego partie członkowskie są reprezentowane, w co najmniej
jednej czwartej państw członkowskich, przez członków Parlamentu
Europejskiego, parlamentów narodowych, parlamentów regional
nych lub zgromadzeń regionalnych, lub ◄
sam jako taki lub jego partie członkowskie otrzymali, w co
najmniej jednej czwartej państw członkowskich, co najmniej trzy
procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich
podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego;
▼M1
ba) jego partie członkowskie nie należą do innej europejskiej partii
politycznej;
▼B
c) przestrzega, w szczególności w swoim programie i swoich działa
niach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2
TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności,
demokracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości;
d) sam jako taki lub jego członkowie uczestniczyli w wyborach do
Parlamentu Europejskiego lub publicznie wyrazili zamiar uczestni
czenia w następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego; oraz
e) nie prowadzi działań nastawionych na zysk.
2.
Wnioskodawca może ubiegać się o rejestrację jako europejska
fundacja polityczna, o ile spełnia następujące warunki:
a) jest powiązany z europejską partią polityczną zarejestrowaną zgodnie
z warunkami i procedurami określonymi w niniejszym rozporządze
niu;
b) jego siedziba znajduje się w państwie członkowskim wskazanym
w jego statucie;
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c) przestrzega, w szczególności w swoim programie i swoich działa
niach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2
TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demo
kracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw czło
wieka, w tym praw osób należących do mniejszości;
d) jego cele uzupełniają cele europejskiej partii politycznej, z którą jest
formalnie powiązany;
e) jego organ zarządzający tworzą członkowie pochodzący z co
najmniej jednej czwartej państw członkowskich; oraz
f) nie prowadzi działań nastawionych na zysk.
3.
Europejska partia polityczna może mieć tylko jedną formalnie
z nią powiązaną europejską fundację polityczną. Każda europejska
partia polityczna i powiązana europejska fundacja polityczna zapewniają
rozdział między ich odpowienimi strukturami bieżącego zarządzania
i kierownictwa a rachunkami finansowymi.

Artykuł 4
Zarządzanie w europejskich partii politycznych
1.
Statut europejskiej partii politycznej musi być zgodny z obowiązuj
ącym prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona siedzibę,
i zawierać przepisy obejmujące co najmniej następujące elementy:
a) jej nazwę i logo, które muszą wyraźnie różnić się od nazw i loga już
istniejących europejskich partii politycznych lub europejskich
fundacji politycznych;
b) adres jej siedziby;
c) program polityczny, w którym określono jej cele i zadania;
d) oświadczenie, że partia nie prowadzi działań nastawionych na zysk,
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e);
e) w stosownych przypadkach – nazwę powiązanej z partią fundacji
politycznej oraz opis łączącego je formalnego związku;
f) jej organizację administracyjną i finansową oraz procedury w tym
zakresie, z wyszczególnieniem organów i biur posiadających upraw
nienia dotyczące administracyjnej, finansowej i prawnej reprezentacji
oraz zasady sporządzania, zatwierdzania i weryfikacji rocznych spra
wozdań finansowych; oraz
g) wewnętrzną procedurę stosowaną na wypadek dobrowolnego
rozwiązania jako europejskiej partii politycznej.
2.
Statut europejskiej partii politycznej musi zawierać przepisy regu
lujące wewnątrzpartyjną organizację, w tym co najmniej następujące
elementy:
a) szczegółowe zasady przyjmowania, występowania i wykluczania jej
członków; do statutu dołączony zostaje wykaz partii członkowskich;
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b) prawa i obowiązki odpowiadające poszczególnym typom członko
stwa oraz odnośne prawa głosu;
c) uprawnienia, zadania i skład jej organów zarządzających, kryteria
wyboru kandydatów do każdego organu oraz szczegółowe zasady
ich powoływania i odwoływania;
d) wewnętrzne procedury decyzyjne, w szczególności procedury głoso
wania i wymogi dotyczące kworum;
e) jej podejście do kwestii przejrzystości, w szczególności w odniesieniu
do prowadzenia ksiąg, rachunków i darowizn, prywatności i ochrony
danych osobowych; oraz
f) wewnętrzną procedurę dokonywania zmian jej statutu.
3.
Państwo członkowskie siedziby może nałożyć dodatkowe wymogi
w odniesieniu do statutu, pod warunkiem że będą one zgodne z niniej
szym rozporządzeniem.

Artykuł 5
Zarządzanie w europejskich fundacjach politycznych
1.
Statut europejskiej fundacji politycznej musi być zgodny z obowi
ązującym prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona siedzibę,
i zawierać przepisy obejmujące co najmniej następujące elementy:
a) jej nazwę i logo, które muszą wyraźnie różnić się od nazw i loga już
istniejących europejskich partii politycznych lub europejskich
fundacji politycznych;
b) adres jej siedziby;
c) opis jej celów i zadań, które muszą być zgodne z zadaniami wymie
nionymi w art. 2 pkt 4;
d) oświadczenie, że partia nie prowadzi działań nastawionych na zysk,
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. f);
e) nazwę europejskiej partii politycznej, z którą jest ona bezpośrednio
powiązana, oraz opis łączącego je formalnego związku;
f) wykaz jej organów wraz z uprawnieniami, zadaniami i składem
każdego z nich oraz zasady powoływania i odwoływania członków
tych organów i osób zarządzających tymi organami;
g) jej organizację administracyjną i finansową oraz procedury w tym
zakresie, z wyszczególnieniem organów i biur posiadających upraw
nienia dotyczące administracyjnej, finansowej i prawnej reprezentacji
oraz zasady sporządzania, zatwierdzania i weryfikacji rocznych spra
wozdań finansowych;
h) wewnętrzną procedurę dokonywania zmian jej statutu; oraz
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i) wewnętrzną procedurę stosowaną na wypadek dobrowolnego
rozwiązania jako europejskiej fundacji politycznej.
2.
Państwo członkowskie siedziby może nałożyć dodatkowe wymogi
w odniesieniu do statutu, pod warunkiem że będą one zgodne z niniej
szym rozporządzeniem.

Artykuł 6
Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji
Politycznych
1.
Ustanawia się Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Euro
pejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) do celów rejestracji, kontroli
i nakładania kar w odniesieniu do europejskich partii politycznych
i europejskich fundacji politycznych zgodnie z niniejszym rozporządze
niem.
2.
Urząd posiada osobowość prawną. Jest on niezależny i wykonuje
swe zadania przy zachowaniu pełnej zgodności z niniejszym rozporz
ądzeniem.
Urząd podejmuje decyzje o rejestracji i usunięciu z rejestru europejskich
partii politycznych i europejskich fundacji politycznych zgodnie z proce
durami i warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto
Urząd regularnie sprawdza, czy nadal spełnione są warunki rejestracji
określone w art. 3 i czy zarejestrowane europejskie partie polityczne
i europejskie fundacje polityczne przestrzegają nadal przepisów
o zarządzaniu ustanowionych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), b), d)–f)
i art. 5 ust. 1 lit. a)–e) i g).
W swoich decyzjach Urząd w pełni uwzględnia podstawowe prawo
swobody stowarzyszeń oraz potrzebę zapewnienia pluralizmu partii poli
tycznych w Europie.
Urząd jest reprezentowany przez swojego dyrektora, który podejmuje
wszelkie decyzje Urzędu w jego imieniu.
3.
Dyrektora Urzędu mianują za wspólną zgodą Parlament Europej
ski, Rada i Komisja (zwane łącznie „instytucją powołującą”) na pięcio
letnią, nieodnawialną kadencję na podstawie propozycji zgłoszonych
przez komisję selekcyjną, w której skład wchodzą sekretarze generalni
tych instytucji, w wyniku otwartego wezwania do zgłaszania
kandydatur.
Dyrektora Urzędu wybiera się na podstawie jego kwalifikacji osobistych
i zawodowych. Dyrektor nie może być członkiem Parlamentu Europej
skiego, nie może sprawować żadnego mandatu wyborczego ani być
obecnym lub byłym pracownikiem europejskiej partii politycznej lub
europejskiej fundacji politycznej. Wybrany dyrektor nie może znaj
dować się w sytuacji konfliktu interesów między jego obowiązkami
jako dyrektora Urzędu a innymi oficjalnymi obowiązkami, w szczegól
ności w odniesieniu do stosowania przepisów niniejszego rozporządze
nia.
Wakat powstały w wyniku rezygnacji, przejścia na emeryturę, dymisji
lub śmierci obsadza się zgodnie z tą samą procedurą.
W razie zwykłego zastąpienia lub dobrowolnej rezygnacji dyrektor
nadal sprawuje obowiązki do chwili objęcia obowiązków przez
następcę.

02014R1141 — PL — 04.05.2018 — 001.001 — 8
▼B
Jeżeli dyrektor Urzędu przestaje spełniać warunki wymagane do wyko
nywania jego obowiązków, co najmniej dwie z trzech instytucji,
o których mowa w akapicie pierwszym, mogą go zgodnie zdymisjo
nować na podstawie sprawozdania sporządzonego przez komisję selek
cyjną, o której mowa w akapicie pierwszym, z własnej inicjatywy lub
na wniosek którejkolwiek z tych trzech instytucji.

Dyrektor Urzędu jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków.
Działając w imieniu Urzędu, dyrektor nie może zwracać się o instrukcje
do jakiejkolwiek instytucji, rządu lub innego organu, urzędu czy agencji
ani takich instrukcji od nich przyjmować. Dyrektor Urzędu powstrzy
muje się od wszelkich czynności niezgodnych z charakterem pełnionych
przez niego obowiązków.

Parlament Europejski, Rada i Komisja wykonują wspólnie wobec dyrek
tora kompetencje powierzone instytucji powołującej przez regulamin
pracowniczy urzędników (i warunki zatrudnienia innych pracowników
Unii Europejskiej) ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom,
EWWiS)nr 259/68 (1). Z zastrzeżeniem decyzji o mianowaniu i dymisji
te trzy instytucje mogą uzgodnić, że powierzą wykonywanie niektórych
lub wszystkich pozostałych kompetencji przyznanych instytucji powo
łującej jednej z nich.

Instytucja powołująca może nałożyć na dyrektora inne zadania, pod
warunkiem że takie zadania nie są sprzeczne z obciążeniem pracą wyni
kającym z obowiązków dyrektora Urzędu oraz nie powodują konfliktu
interesów ani nie podważają pełnej niezależności dyrektora.

4.
Urząd znajduje się fizycznie w Parlamencie Europejskim, który
udostępnia Urzędowi wszelkie niezbędne pomieszczenia biurowe
i wyposażenie służące wsparciu administracyjnemu.

5.
Dyrektor Urzędu jest wspomagany przez pracowników jednej lub
większej liczby instytucji Unii. Pracując w Urzędzie, tacy pracownicy
działają pod wyłącznym zwierzchnictwem dyrektora Urzędu.

Wybór pracowników nie może powodować konfliktu interesów między
ich obowiązkami wykonywanymi w Urzędzie a wszelkimi innymi
oficjalnymi obowiązkami, zaś pracownicy powstrzymują się od wszel
kich czynności niezgodnych z charakterem ich obowiązków.

6.
Urząd zawiera z Parlamentem Europejskim oraz w razie potrzeby
z innymi instytucjami umowy w sprawie uregulowań administracyjnych
koniecznych do wykonywania jego zadań, w szczególności umowy
dotyczące pracowników, usług i wsparcia, zgodnie z ust. 4, 5 i 8.

7.
Środki na wydatki Urzędu są przewidziane w oddzielnym tytule
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w sekcji dotyczącej Parlamentu
Europejskiego. Środki muszą być wystarczające do zapewnienia pełnej
(1) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego
1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrud
nienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające
specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji
(Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).
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i niezależnej działalności Urzędu. Dyrektor przedkłada Parlamentowi
Europejskiemu projekt planu budżetowego Urzędu, który zostaje
podany do wiadomości publicznej. Parlament Europejski deleguje
zadania urzędnika zatwierdzającego dotyczące tych środków na dyrek
tora Urzędu.

8.

Do Urzędu stosuje się rozporządzenie Rady nr 1 (1).

Tłumaczenia wymagane dla funkcjonowania Urzędu i rejestru są zapew
niane przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

9.
Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego udzie
lają sobie wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania ich odpo
wiednich kompetencji na mocy niniejszego rozporządzenia.

10.
Dyrektor przedkłada co roku Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komisji sprawozdanie z działalności Urzędu.

11.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność
decyzji Urzędu zgodnie z art. 263 TFUE i jest właściwy do orzekania
w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez
Urząd zgodnie z art. 268 i 340 TFUE. Jeżeli Urząd nie wyda decyzji
wymaganej na mocy niniejszego rozporządzenia, przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej można wszcząć postępowanie
o zaniechanie działania zgodnie z art. 265 TFUE.

Artykuł 7
Rejestr europejskich partii politycznych i europejskich fundacji
politycznych
1.
Urząd ustanawia rejestr europejskich partii politycznych i europej
skich fundacji politycznych oraz nim zarządza. Informacje z rejestru
udostępnia się online zgodnie z art. 32.

2.
W celu zagwarantowania należytego funkcjonowania rejestru
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie
z art. 36 w zakresie objętym odpowiednimi przepisami niniejszego
rozporządzenia dotyczących:

a) informacji i dokumentów poświadczających znajdujących się
w posiadaniu Urzędu, dla których rejestr ma być właściwym repo
zytorium, które obejmują statut europejskiej partii politycznej lub
europejskiej fundacji politycznej, wszelkie inne dokumenty przed
łożone w ramach wniosku o zarejestrowanie zgodnie z art. 8 ust. 2,
wszelkie dokumenty przekazane przez państwo członkowskie
siedziby, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz informacje o tożsa
mości osób będących członkami organów lub sprawujących funkcje
reprezentacji administracyjnej, finansowej i prawnej, o których
mowa w art. 4 ust. 1 lit. f) i art. 5 ust. 1 lit. g);
(1) Rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia
systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17
z 6.10.1958, s. 385).
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b) materiałów z rejestru, o których mowa w lit. a), co do których rejestr
ma być właściwy dla poświadczenia legalności ustalonej przez Urząd
w ramach jego kompetencji przewidzianych w niniejszym rozporz
ądzeniu. Urząd nie jest właściwy dla sprawdzania spełnienia przez
europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną
jakichkolwiek obowiązków lub wymogów nałożonych na daną partię
lub fundację przez państwo członkowskie siedziby zgodnie z art. 4
i 5 oraz art. 14 ust. 2, które mają charakter dodatkowy w stosunku
do obowiązków i wymogów określonych w niniejszym rozporządze
niu.
3.
Komisja w drodze aktów wykonawczych określa szczegółowo
system nadawania numerów rejestrowych, który będzie stosowany
w rejestrze, oraz standardowe odpisy z rejestru udostępniane osobom
trzecim na żądanie, w tym treść pism i dokumentów. Odpisy te nie
mogą zawierać danych osobowych innych niż tożsamość osób będących
członkami organów lub sprawujących funkcje reprezentacji administra
cyjnej, finansowej i prawnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. f) i art.
5 ust. 1 lit. g). Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 37.

Artykuł 8
Wniosek o rejestrację
1.
Wniosek o rejestracę składa się do Urzędu. Wniosek o rejestrację
w charakterze europejskiej fundacji politycznej składa się tylko za
pośrednictwem europejskiej partii politycznej, z którą wnioskodawca
jest formalnie powiązany.
2.

Do wniosku załącza się:

a) dokumenty zaświadczające, że wnioskodawca spełnia warunki
określone w art. 3, w tym standardowe, formalne oświadczenie
w formie określonej w załączniku;
b) statut partii lub fundacji, który zawiera przepisy zgodnie z wymogami
art. 4 i 5, w tym odpowiednie załączniki i w razie potrzeby oświad
czenie państwa członkowskiego siedziby, o którym mowa w art. 15
ust. 2.
3.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych
zgodnie z art. 36 i w zakresie uregulowanym odpowiednimi przepisami
niniejszego rozporządzenia:
a) w celu ustalenia uzupełniających informacji lub dokumentu poświad
czającego, o których mowa w ust. 2 i które są potrzebne Urzędowi
do wypełniania zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu,
dotyczących działania rejestru;
b) w celu zmiany standardowego, formalnego oświadczenia w
załączniku, w zakresie szczegółowych informacji udzielanych przez
wnioskodawcę, w razie gdy jest to konieczne do zapewnienia
wystarczających informacji o osobie podpisującej oświadczenie, jej
upoważnieniu i europejskiej partii politycznej lub europejskiej
fundacji politycznej, która tę osobę upoważniła do reprezentowania
jej na potrzeby tego oświadczenia.
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4.
Dokumentację przedłożoną Urzędowi w ramach wniosku publi
kuje się niezwłocznie na stronie internetowej, o której mowa w art. 32.

Artykuł 9
Rozpatrzenie wniosku i decyzja Urzędu
1.
Urząd rozpatruje wniosek w celu ustalenia, czy wnioskodawca
spełnia warunki rejestracji ustanowione w art. 3 i czy statut zawiera
przepisy wymagane w art. 4 i 5.

2.
Urząd podejmuje decyzję o zarejestrowaniu wnioskodawcy, chyba
że stwierdzi, że wnioskodawca nie spełnia warunków rejestracji ustano
wionych w art. 3 lub że statut nie zawiera przepisów wymaganych
w art. 4 i 5.

Urząd publikuje swoją decyzję o zarejestrowaniu wnioskodawcy
w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku o rejestrację lub
w razie zastosowania procedury okreśonej w art. 15 ust. 4, w terminie
czterech miesięcy od otrzymania wniosku o rejestrację.

Jeżeli wniosek jest niekompletny, Urząd niezwłocznie zwraca się do
wnioskodawcy o udzielenie wszelkich dodatkowych, wymaganych
informacji. Bieg terminu określonego w akapicie drugim rozpoczyna
się dopiero w dniu otrzymania przez Urząd kompletnego wniosku.

3.
Standardowe, formalne oświadczenie, o którym mowa w art. 8
ust. 2 lit. a), uznaje się za wystarczające, aby Urząd mógł stwierdzić,
czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. c) lub
art. 3 ust. 2 lit. c), w zależnoci od tego, który z tych przepisów znajduje
zastosowanie.

4.
Decyzję Urzędu o zarejestrowaniu wnioskodawcy publikuje się
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze statutem danej partii
lub fundacji. Decyzję o odmowie zarejestrowania wnioskodawcy publi
kuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze szczegó
łowym uzasadnieniem odmowy.

5.
Wszelkie zmiany w dokumentach lub statutach przedłożonych
jako część wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8 ust. 2 podaje się do
wiadomości Urzędu, który aktualizuje rejestrację, stosując odpowiednio
z procedury określone w art. 15 ust. 2 i 4.

6.
Zaktualizowana lista partii będących członkami europejskiej partii
politycznej, załączana do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2, przesyłana
jest Urzędowi co roku. Wszelkie zmiany, w następstwie których euro
pejska partia polityczna może przestać spełniać warunek ustanowiony
w art. 3 ust. 1 lit. b), podaje się do wiadomości Urzędu w terminie
czterech tygodni od dokonania takiej zmiany.
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Artykuł 10
Weryfikacja spełnienia warunków i wymogów rejestracji
1.
Bez uszczerbku dla procedury określonej w ust. 3 Urząd regu
larnie sprawdza, czy zarejestrowane europejskie partie polityczne i euro
pejskie fundacje polityczne nadal spełniają warunki rejestracji określone
w art. 3 i czy przestrzegają nadal przepisów o zarządzaniu określonych
w art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)–f) oraz w art. 5 ust. 1 lit. a)–e) i g).

2.
Jeżeli Urząd stwierdzi, że nie jest spełniony któryś z warunków
rejestracji lub przepisów o zarządzaniu, o których mowa w ust. 1,
z wyjątkiem warunków zawartych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2
lit. c), powiadamia daną europejską partię polityczną lub europejską
fundację polityczną.

3.
►M1 Parlament Europejski, działając z własnej inicjatywy lub
w reakcji na uzasadniony wniosek grupy obywateli przedłożony zgodnie
z odnośnymi przepisami jego regulaminu, Rada lub Komisja mogą
złożyć w Urzędzie wniosek o sprawdzenie spełnienia przez określoną
europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną
warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c).
W takich przypadkach oraz w przypadkach, o których mowa w art. 16
ust. 3 lit. a), Urząd zwraca się do komitetu niezależnych wybitnych
osobistości ustanowionego w art. 11 o opinię. Komitet wydaje opinię
w terminie dwóch miesięcy. ◄

W przypadku gdy Urząd dowie się o okolicznościach mogących
wywołać wątpliwości co do spełnienia przez określoną europejską partię
polityczną lub europejską fundację polityczną warunków określonych
w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c), powiadamia Parlament
Europejski, Radę i Komisję, żeby umożliwić im złożenie wniosku
o sprawdzenie, o którym mowa w akapicie pierwszym. Bez uszczerbku
dla akapitu pierwszego Parlament Europejski, Rada i Komisja zgłaszają
swój zamiar w terminie dwóch miesięcy od otrzymania przedmiotowego
powiadomienia.

Procedur określonych w akapitach pierwszym i drugim nie wszczyna się
w okresie dwóch miesięcy poprzedzających wybory do Parlamentu
Europejskiego.

Uwzględniając opinię komitetu, Urząd postanawia, czy usunąć z rejestru
daną europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną.
Urząd należycie uzasadnia swoją decyzję.

Urząd może podjąć decyzję o usunięciu z rejestru ze względu na nieprze
strzeganie warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) lub art. 3 ust. 2 lit.
c) tylko w razie oczywistego i poważnego naruszenia tych warunków.
Decyzję przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 4.
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4.
Decyzję Urzędu o usunięciu z rejestru europejskiej partii poli
tycznej lub europejskiej fundacji politycznej ze względu na oczywiste
i poważne naruszenie w zakresie spełnienia warunków okeślonych
w art. 3 ust. 1 lit. c) lub art. 3 ust. 2 lit. c) podaje się do wiadomości
Parlamentu Europejskiego i Rady. Decyzja wchodzi w życie jedynie
w przypadku, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w okresie trzech miesięcy od podania przedmiotowej decyzji
do wiadomości Parlamentu Europejskiego i Rady lub jeżeli przed
upływem tego terminu Parlament Europejski i Rada powiadomiły
Urząd o braku sprzeciwu. W razie sprzeciwu Parlamentu Europejskiego
i Rady europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna
pozostaje w rejestrze.

Parlament Europejski i Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec decyzji
tylko z przyczyn związanych z oceną spełnienia warunków rejestracji
określonych w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2 lit. c).

Zainteresowaną europejską partię polityczną lub europejską fundację
polityczną powiadamia się o zgłoszeniu sprzeciwu wobec decyzji
Urzędu o usunięciu jej z rejestru.

Parlament Europejski i Rada zajmują stanowisko zgodnie z ich odpo
wiednimi przepisami dotyczącymi podejmowania decyzji określonymi
zgodnie z Traktatami. Każdy sprzeciw musi być należycie uzasadniony
i podany do publicznej wiadomości.

5.
Decyzja Urzędu o usunięciu z rejestru europejskiej partii poli
tycznej lub europejskiej fundacji politycznej, wobec której nie wnie
siono sprzeciwu w ramach procedury określonej w ust. 4, jest publiko
wana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz ze szczegó
łowym uzasadnieniem usunięcia z rejestru i wchodzi w życie trzy
miesiące po dacie tej publikacji.

6.
Europejska fundacja polityczna automatycznie traci swój status,
jeżeli europejska partia polityczna, z którą jest ona powiązana, zostaje
usunięta z rejestru.

Artykuł 11
Komitet niezależnych wybitnych osobistości
1.
Niniejszym ustanawia się komitet niezależnych wybitnych osobis
tości. Komitet ten składa się z sześciu członków, przy czym Parlament
Europejski, Rada i Komisja wyznaczają po dwóch członków. Człon
kowie komitetu są wybierani na podstawie ich kwalifikacji osobistych
i zawodowych. Nie mogą być oni członkami Parlamentu Europejskiego,
Rady ani Komisji, nie mogą sprawować żadnego mandatu wyborczego,
być urzędnikami ani innymi pracownikami Unii Europejskiej, nie mogą
być obecnymi ani byłymi pracownikami europejskiej partii politycznej
ani europejskiej fundacji politycznej.

Członkowie komitetu są niezależni w wykonywaniu swoich obowiąz
ków. Nie mogą zwracać się o instrukcje od żadnej instytucji, żadnego
rządu, organu, urzędu ani agencji ani takich instrukcji od nich przyj
mować, a także powstrzymują się od wszelkich działań niezgodnych
z charakterem pełnionych przez nich obowiązków.
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Skład komitetu jest odnawiany w terminie sześciu miesięcy od zakoń
czenia pierwszej po wyborach do Parlamentu Europejskiego sesji Parla
mentu Europejskiego. Mandat członków nie jest odnawialny.
2.
Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Członkowie
komitetu wybierają spośród siebie przewodniczącego komitetu zgodnie
z tym regulaminem wewnętrznym. Parlament Europejski zapewnia
komitetowi sekretariat i finansowanie. Sekretariat komitetu działa pod
wyłącznym zwierzchnictwem komitetu.
3.
Na wniosek Urzędu komitet wydaje opinię w sprawie wszelkiego
ewentualnego wyraźnego i poważnego naruszenia przez europejską
partię polityczną lub europejską fundację polityczną wartości, na
których opiera się Unia, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2
lit. c). W tym celu komitet może zwrócić się do Urzędu, Parlamentu
Europejskiego, zainteresowanej europejskiej partii politycznej lub euro
pejskiej fundacji politycznej, do innych partii politycznych, fundacji
politycznych lub innych zainteresowanych podmiotów o udostępnienie
odpowiedniego dokumentu i dowodu oraz może zażądać wysłuchania
ich przedstawicieli.
W wydawanych opiniach komitet w pełni uwzględnia podstawowe
prawo do swobody stowarzyszania się oraz konieczność zapewnienia
pluralizmu partii politycznych w Europie.
Opinie komitetu są bezzwłocznie podawane do wiadomości publicznej.

ROZDZIAŁ III
STATUS

PRAWNY EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH
I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH

Artykuł 12
Osobowość prawna
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne posiadają
europejską osobowość prawną.

Artykuł 13
Uznawanie w świetle prawa i zdolność prawna
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne są uzna
wane w świetle prawa i posiadają zdolność prawną we wszystkich
państwach członkowskich.

Artykuł 14
Prawo właściwe
1.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
2.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu lub
– w przypadku kwestii uregulowanych w nim tylko częściowo –
w odniesieniu do tych aspektów, których niniejsze rozporządzenie nie
obejmuje, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje poli
tyczne podlegają mającym zastosowanie krajowym przepisom prawa
państwa członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba.
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Działania prowadzone przez europejskie partie polityczne i europejskie
fundacje polityczne w innych państwach członkowskich podlegają
odnośnym krajowym przepisom tych państw członkowskich.
3.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu lub
mających zastosowanie przepisach, na podstawie ust. 2, lub – w przy
padku kwestii uregulowanych w nich tylko częściowo – w odniesieniu
do tych aspektów, które nie są objęte niniejszym rozporządzeniem
i tymi przepisami, europejskie partie polityczne i europejskie fundacje
polityczne podlegają przepisom swojego statutu.

Artykuł 15
Nabycie europejskiej osobowości prawnej
1.
Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna
nabywa europejską osobowość prawną w dniu opublikowania w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji o rejestracji wydanej przez
Urząd zgodnie z art. 9.
2.
Jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, w którym ma swoją
siedzibę podmiot składający wniosek o rejestrację jako europejska partia
polityczna lub europejska fundacja polityczna, do wniosku złożonego
zgodnie z art. 8 dołącza się oświadczenie tego państwa członkowskiego
potwierdzające, że wnioskodawca spełnia wszystkie odpowiednie
krajowe wymogi dotyczące wniosku, a jego statut jest zgodny
z mającymi zastosowanie przepisami, o których mowa w art. 14
ust. 2 akapit pierwszy.
3.
W przypadku gdy wnioskodawca posiada osobowość prawną na
mocy prawa państwa członkowskiego, nabycie europejskiej osobowości
prawnej jest uznawane przez to państwo członkowskie za przekształ
cenie krajowej osobowości prawnej w zastępującą ją europejską osobo
wość prawną. Po nabyciu europejskiej osobowości prawnej podmiot
zachowuje wszelkie istniejące uprzednio prawa i obowiązki poprzed
niego krajowego podmiotu prawnego, który przestaje istnieć.
W kontekście takiego przekształcenia dane państwo członkowskie nie
może stosować niemożliwych do spełnienia warunków. Wnioskodawca
utrzymuje swoją siedzibę w danym państwie członkowskim do dnia
opublikowania decyzji zgodnie z art. 9.
4.
Jeżeli wymaga tego państwo członkowskie, w którym wniosko
dawca ma swoją siedzibę, Urząd wyznacza datę opublikowania, o której
mowa w ust. 1, dopiero po konsultacji z tym państwem członkowskim.

Artykuł 16
Utrata europejskiej osobowości prawnej
1.
Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna
traci europejską osobowość prawną w dniu wejścia w życie opubliko
wanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji Urzędu o jej
usunięciu z rejestru. Decyzja taka wchodzi w życie trzy miesiące po
opublikowaniu, chyba że dana europejska partia polityczna lub euro
pejska fundacja polityczna zwróci się o skrócenie tego terminu.
2.
Europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna
zostaje usunięta z rejestru na mocy decyzji Urzędu:
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a) w wyniku decyzji przyjętej zgodnie z art. 10 ust. 2–5;

b) w okolicznościach, o których mowa w art. 10 ust. 6;

c) na wniosek danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej
fundacji politycznej; lub

d) w przypadkach, o których mowa w ust. 3 akapit pierwszy lit. b)
niniejszego artykułu.

3.
Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna dopuści się poważnego zaniedbania obowiązków przewidzianych
w krajowym prawie mającym zastosowanie na mocy art. 14 ust. 2
akapit pierwszy, państwo członkowskie siedziby może skierować do
Urzędu należycie uzasadniony wniosek o skreślenie jej z rejestru,
w którym to wniosku dokładnie i wyczerpująco wskaże niezgodne
z prawem działania oraz konkretne wymogi krajowe, których nie docho
wano. W takich przypadkach Urząd:

a) w kwestiach związanych wyłącznie lub w przeważającym stopniu
z elementami dotyczącymi przestrzegania wartości, na których opiera
się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, wszczyna postępowanie
sprawdzające zgodnie z art. 10 ust. 3. Zastosowanie ma także art. 10
ust. 4, 5 i 6;

b) we wszystkich innych kwestiach i jeżeli uzasadniony wniosek
danego państwa członkowskiego potwierdzi, że zostały wyczerpane
wszystkie środki krajowe, postanawia usunąć z rejestru daną euro
pejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną.

Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna
dopuści się poważnego zaniedbania obowiązków przewidzianych
w krajowym prawie mającym zastosowanie na mocy art. 14 ust. 2
akapit drugi i jeżeli dana kwestia ma związek wyłącznie lub w przewa
żającym stopniu z elementami dotyczącymi przestrzegania wartości, na
których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, dane państwo
członkowskie może skierować do Urzędu wniosek zgodnie z przepisami
akapitu pierwszego niniejszego ustępu. Urząd postępuje zgodnie zaka
pitem pierwszym lit. a) niniejszego ustępu.

We wszystkich przypadkach Urząd podejmuje działania bez nieuzasad
nionej zwłoki. Urząd informuje dane państwo członkowskie oraz daną
europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną o dzia
łaniach podjętych w następstwie uzasadnionego wniosku o usunięciu
z rejestru.

4.
Urząd określa datę opublikowania, o której mowa w ust. 1, po
konsultacji z państwem członkowskim, w którym ma siedzibę euro
pejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna.

5.
Jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja
polityczna uzyska osobowość prawną na mocy prawa państwa człon
kowskiego siedziby, to uzyskanie osobowości prawnej jest uznawane
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przez to państwo członkowskie za przekształcenie europejskiej osobo
wości prawnej w krajową osobowość prawną, przy pełnym zachowaniu
istniejących uprzednio praw i obowiązków poprzedniego europejskiego
podmiotu prawnego. W kontekście takiego przekształcenia dane
państwo członkowskie nie może stosować niemożliwych do spełnienia
warunków.
6.
Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna nie uzyska osobowości prawnej na mocy prawa państwa człon
kowskiego siedziby, zostaje ona rozwiązana zgodnie z mającym zasto
sowanie prawem tego państwa członkowskiego. Dane państwo człon
kowskie może wymagać, aby takie rozwiązanie zostało poprzedzone
nabyciem przez daną partię lub fundację krajowej osobowości prawnej
zgodnie z ust. 5.
7.
We wszystkich sytuacjach, o których mowa w ust. 5 i 6, dane
państwo członkowskie zapewnia pełne przestrzeganie warunku niepro
wadzenia działań nastawionych na zysk, o którym mowa w art. 3.
Urząd i urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego mogą
uzgodnić z danym państwem członkowskim szczegółowe zasady zakoń
czenia europejskiej osobowości prawnej, w szczególności aby zapewnić
zwrot funduszy otrzymanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej
i zapłatę wszelkich kar finansowych nałożonych zgodnie z art. 27.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA

Artykuł 17
Warunki finansowania
1.
Europejska partia polityczna zarejestrowana zgodnie z warunkami
i procedurami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, która repre
zentowana jest w Parlamencie Europejskim przez co najmniej jednego
ze swych członków i która nie znajduje się w jednej z sytuacji wyklu
czenia, o których mowa w art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego,
może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej,
zgodnie z warunkami określonymi przez urzędnika zatwierdzającego
Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do składania wniosków
o wkład.
2.
Europejska fundacja polityczna, powiązana z europejską partią
polityczną kwalifikującą się do ubiegania się o finansowanie na
podstawie ust. 1, zarejestrowana zgodnie z warunkami i procedurami
określonymi w niniejszym rozporządzeniu i nieznajdująca się w jednej
z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 106 ust. 1 rozporz
ądzenia finansowego, może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogól
nego Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi przez urzęd
nika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do skła
dania wniosków.
3.
Do celów ustalania kwalifikowalności do ubiegania się o finanso
wanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej zgodnie z ust. 1 niniej
szego artykułu i art. 3 ust. 1 lit. b) oraz do celów stosowania art. 19
ust. 1 członka Parlamentu Europejskiego uznaje się za członka tylko
jednej europejskiej partii politycznej, która, w stosownych przypadkach,
jest partią, z którą jego krajowa lub regionalna partia polityczna jest
powiązana w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania wnio
sków o finansowanie.
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4.
Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu ogólnego Unii Europej
skiej nie mogą przekroczyć 90 % rocznych, podlegających zwrotowi
wydatków wskazanych w budżecie danej europejskiej partii politycznej
i 95 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez daną europejską
fundację polityczną. Europejskie partie polityczne mogą wykorzystać
niewykorzystaną część wkładu przyznanego przez Unię na pokrycie
podlegających zwrotowi wydatków w ciągu jednego roku budżetowego
następującego po przyznaniu tego wkładu. Kwoty niewykorzystane po
upływie tego roku budżetowego podlegają zwrotowi zgodnie z rozporz
ądzeniem finansowym.

▼B
5.
W granicach określonych w art. 21 i 22 wydatki podlegające
zwrotowi z wkładu finansowego obejmują wydatki administracyjne
i wydatki związane ze wsparciem technicznym, posiedzeniami, anali
zami, wydarzeniami transgranicznymi, badaniami, informowaniem
i publikacjami, a także wydatki związane z kampaniami.

Artykuł 18
Wniosek o finansowanie
1.
W celu otrzymania finansowania z budżetu ogólnego Unii Euro
pejskiej europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna,
która spełnia warunki określone w art. 17 ust. 1 lub ust. 2, składa
wniosek do Parlamentu Europejskiego w następstwie zaproszenia do
składania wniosków o wkład lub zaproszenia do składania wniosków.

2.
W chwili składania wniosku europejska partia polityczna i euro
pejska fundacja polityczna musi spełniać wymogi wyszczególnione
w art. 23 oraz, od dnia złożenia wniosku do końca roku budżetowego
lub działania objętego wkładem lub dotacją, musi pozostać zarejestro
wana w rejestrze i nie może podlegać żadnym karom przewidzianym
w art. 27 ust. 1 i art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi).

▼M1
2a.
Europejska partia polityczna uwzględnia w swoim wniosku
dowody wykazujące, iż jej unijne partie członkowskie co do zasady
publikowały na swoich stronach internetowych, w sposób wyraźnie
widoczny i przyjazny dla użytkownika, przez 12 miesięcy poprzedzaj
ących ostateczny termin złożenia wniosku, program polityczny i logo
europejskiej partii politycznej.

▼B
3.
Europejska fundacja polityczna dołącza do wniosku swój roczny
program prac lub plan działania.

4.
Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego przyjmuje
decyzję w ciągu trzech miesięcy od dnia zamknięcia zaproszenia do
składania wniosków o wkład lub zaproszenia do składania wniosków
oraz zatwierdza odnośne środki i zarządza nimi zgodnie z rozporządze
niem finansowym.

5.
Europejska fundacja polityczna może ubiegać się o finansowanie
z budżetu ogólnego Unii Europejskiej jedynie za pośrednictwem euro
pejskiej partii politycznej, z którą jest powiązana.
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Artykuł 19
Kryteria przyznawania i podział finansowania
▼M1
1.
Odnośne środki dostępne dla europejskich partii politycznych
i europejskich fundacji politycznych, którym przyznano wkłady lub
dotacje zgodnie z art. 18, są rozdzielane co roku według następującego
klucza:
— 10 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące
beneficjentami, w równych częściach,
— 90 % jest dzielone między europejskie partie polityczne będące
beneficjentami proporcjonalnie do liczby członków wybranych do
Parlamentu Europejskiego.
Ten sam klucz podziału stosowany jest przy przyznawaniu finansowania
europejskim fundacjom politycznym, na podstawie ich powiązania
z europejskimi partiami politycznymi.
▼B
2.
Podział, o którym mowa w ust. 1, dokonywany jest na podstawie
liczby członków wybranych do Parlamentu Europejskiego, którzy są
członkami wnioskującej europejskiej partii politycznej w dniu, w którym
upływa ostateczny termin składania wniosków o finansowanie,
z uwzględnieniem art. 17 ust. 3.
Po tym terminie jakiekolwiek zmiany tej liczby nie mają wpływu na
odnośny poziom finansowania europejskich partii politycznych lub
europejskich fundacji politycznych. Pozostaje to bez uszczerbku dla
wymogu określonego w art. 17 ust. 1, zgodnie z którym europejską
partię polityczną musi reprezentować w Parlamencie Europejskim przy
najmniej jeden z jej członków.

Artykuł 20
Darowizny i wkłady
1.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
mogą przyjmować darowizny od osób fizycznych lub prawnych,
których wartość nie przekracza 18 000 EUR rocznie i na darczyńcę.
2.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne,
w momencie składania swoich rocznych sprawozdań finansowych
zgodnie z art. 23, przekazują także wykaz wszystkich darczyńców
wraz z odnośnymi darowiznami, wskazując zarówno charakter, jak
i wartość poszczególnych darowizn. Niniejszy ustęp ma zastosowanie
również do wkładów przekazywanych przez partie będące członkami
europejskich partii politycznych oraz organizacje będące członkami
europejskich fundacji politycznych.
W odniesieniu do darowizn od osób fizycznych, których wartość prze
kracza 1 500 EUR, lecz nie przekracza 3 000 EUR, dana europejska
partia polityczna lub europejska fundacja polityczna wskazuje, czy
odpowiedni darczyńcy udzielili uprzedniej pisemnej zgody na publi
kację zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. e).
3.
Darowizny, jakie europejskie partie polityczne i europejskie
fundacje polityczne otrzymują w okresie sześciu miesięcy przed wybo
rami do Parlamentu Europejskiego, są co tydzień zgłaszane Urzędowi
na piśmie i zgodnie z ust. 2.
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Pojedyncze darowizny, których wartość przekracza 12 000 EUR,
4.
przyjęte przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje poli
tyczne, są niezwłocznie zgłaszane Urzędowi na piśmie i zgodnie z ust. 2.

5.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne nie
przyjmują:

a) anonimowych darowizn lub wkładów,

b) darowizn pochodzących z budżetów grup politycznych w Parla
mencie Europejskim;

c) darowizn od organów publicznych, państw członkowskich lub
państw trzecich lub od przedsiębiorstw, na które te organy publiczne
mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ
z uwagi na ich własność, ich udział finansowy lub przepisy, którym
podlegają; lub

d) darowizn od podmiotów prywatnych mających siedzibę w państwie
trzecim lub od osób fizycznych z państw trzecich, które nie są
uprawnione do głosowania w wyborach do Parlamentu Europej
skiego.

6.
W ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez europejską partię
polityczną lub europejską fundację polityczną wszelkie dotacje, które
nie są dozwolone na mocy niniejszego rozporządzenia:

a) zwracane są darczyńcy lub osobie występującej w jego imieniu; lub

b) jeżeli zwrot jest niemożliwy – zgłaszane są Urzędowi i Parlamentowi
Europejskiemu. Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego
ustala należność i zezwala na odzyskanie środków zgodnie z art. 78
i 79 rozporządzenia finansowego. Środki zapisywane są jako
dochody ogólne w sekcji budżetu ogólnego Unii Europejskiej
dotyczącej Parlamentu Europejskiego.

7.
Dopuszczalne są wkłady na rzecz europejskiej partii politycznej
przekazywane przez jej członków. Wartość takich wkładów nie może
przekraczać 40 % rocznego budżetu europejskiej partii politycznej.

8.
Dopuszczalne są wkłady na rzecz europejskiej fundacji politycznej
przekazywane przez jej członków oraz przez europejską partię poli
tyczną, z którą jest powiązana. Wartość takich wkładów nie może prze
kraczać 40 % rocznego budżetu europejskiej fundacji politycznej
i wkłady te nie mogą pochodzić ze środków, które europejska partia
polityczna otrzymała na mocy niniejszego rozporządzenia z budżetu
ogólnego Unii Europejskiej.

Ciężar dowodu spoczywa na zainteresowanej europejskiej partii poli
tycznej, która wyraźnie wskazuje w swoich rachunkach pochodzenie
środków wykorzystywanych do finansowania powiązanej z nią europej
skiej fundacji politycznej.
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9.
Bez uszczerbku dla ust. 7 i 8 europejskie partie polityczne i euro
pejskie fundacje polityczne mogą przyjmować od obywateli, którzy są
ich członkami, wkłady w wysokości do 18 000 EUR na rok i na
każdego członka, jeżeli dany członek przekazuje taki wkład w swoim
własnym imieniu.
Pułap określony w akapicie pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli dany
członek jest również wybranym członkiem Parlamentu Europejskiego,
parlamentu narodowego, parlamentu regionalnego lub zgromadzenia
regionalnego.
10.
Wszelkie wkłady, które nie jest dozwolone na mocy niniejszego
rozporządzenia, są zwracane zgodnie z ust. 6.

Artykuł 21
Finansowanie kampanii w kontekście wyborów do Parlamentu
Europejskiego
1.
Z zastrzeżeniem przepisów akapitu drugiego, finansowanie euro
pejskich partii politycznych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub
jakiegokolwiek innego źródła może być wykorzystywane do finanso
wania kampanii prowadzonych przez europejskie partie polityczne
w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których uczest
niczą one lub ich członkowie zgodnie z wymogiem określonym w art. 3
ust. 1 lit. d).
Zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parla
mentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (1),
finansowanie i ewentualne ograniczenia wydatków wyborczych dla
wszystkich partii politycznych, kandydatów i stron trzecich, w związku
z wyborami do Parlamentu Europejskiego i ich udziałem w tych wybo
rach, podlegają przepisom krajowym poszczególnych państw członkow
skich.
2.
Wydatki związane z kampaniami, o których mowa w ust. 1,
muszą być wyraźnie oznaczone jako takie przez europejskie partie poli
tyczne w ich rocznych sprawozdaniach finansowych.

Artykuł 22
Zakaz finansowania
1.
Niezależnie od art. 21 ust. 1 środki z budżetu ogólnego Unii
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego źródła przeznaczone na finan
sowanie europejskich partii politycznych nie mogą być wykorzystywane
do bezpośredniego lub pośredniego finansowania innych partii politycz
nych, w szczególności krajowych partii politycznych lub kandydatów.
Krajowe partie polityczne i osoby kandydujące z ramienia tych partii
nadal podlegają przepisom krajowym.
2.
Środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek
innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich fundacji poli
tycznych nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów niż
finansowanie ich zadań wymienionych w art. 2 pkt 4) i pokrycie
wydatków bezpośrednio związanych z celami określonymi w ich
statucie zgodnie z art. 5. Nie mogą być one wykorzystane w szczegól
ności do bezpośredniego lub pośredniego finansowania wyborów, partii
politycznych, kandydatów ani innych fundacji.
(1) Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5.
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3.
Środki z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub z jakiegokolwiek
innego źródła przeznaczone na finansowanie europejskich partii poli
tycznych i europejskich fundacji politycznych nie mogą być wykorzy
stywane do finansowania kampanii referendalnych.

ROZDZIAŁ V
KONTROLA I KARY

Artykuł 23
Obowiązki w zakresie rachunków, sprawozdawczości i audytu
1.
Nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku budżetowego
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne przeka
zują Urzędowi z kopią dla urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Euro
pejskiego oraz właściwego punktu krajowego w państwie członkowskim
siedziby:
a) swoje roczne sprawozdania finansowe i towarzyszące im informacje
dodatkowe uwzględniające ich dochody i wydatki, aktywa i zobowi
ązania na początku i końcu roku budżetowego, zgodnie z przepisami
mającymi zastosowanie w państwie członkowskim, w którym mają
one swoją siedzibę oraz swoje roczne sprawozdania finansowe
sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunko
wości określonymi w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiegoi Rady(WE) nr 1606/2002 (1);
b) sprawozdanie z audytu zewnętrznego rocznych sprawozdań finanso
wych dotyczące zarówno wiarygodności tych sprawozdań finanso
wych, jak i legalności i prawidłowości figurujących w nich
dochodów i wydatków, sporządzone przez niezależny organ lub
eksperta; oraz
c) wykaz darczyńców i ofiarodawców wraz z odnośnymi darowiznami
lub wkładami zgłoszonymi zgodnie z art. 20 ust. 2, 3 i 4.
2.
Jeżeli wydatki są realizowane przez europejskie partie polityczne
wspólnie z krajowymi partiami politycznymi lub przez europejskie
fundacje polityczne wspólnie z krajowymi fundacjami politycznymi,
lub z innymi organizacjami, dowody wydatków poniesionych przez
europejskie partie polityczne lub przez europejskie fundacje polityczne
bezpośrednio lub za pośrednictwem tych stron trzecich są uwzględniane
w rocznych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w ust. 1.
3.
Niezależne organy zewnętrzne lub eksperci, o których mowa
w ust. 1 lit. b), są wybierani, upoważniani i opłacani przez Parlament
Europejski. Muszą być należycie uprawnieni do badania sprawozdań
finansowych na mocy przepisów mających zastosowanie w państwie
członkowskim, w którym mają oni swoją siedzibę lub miejsce prowa
dzenia działalności.
4.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
udzielają wszelkich informacji wymaganych przez niezależne organy
lub ekspertów do celów audytu sprawozdań finansowych.
(1) Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

02014R1141 — PL — 04.05.2018 — 001.001 — 23
▼B
5.
Niezależne organy lub eksperci informują Urząd i urzędnika
zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego o wszelkich podejrzeniach
o działania niezgodne z prawem, oszustwa lub korupcję, które mogą
zaszkodzić interesom finansowym Unii. Urząd lub urzędnik zatwier
dzający Parlamentu Europejskiego informują o tym krajowe punkty
kontaktowe.

Artykuł 24
Ogólne przepisy dotyczące kontroli
1.
Kontrola nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne
i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o których mowa
w niniejszym rozporządzeniu, jest sprawowana we współpracy przez
Urząd, urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego i właściwe
państwa członkowskie.
2.
Urząd sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie
partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków,
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności
w związku z art. 3, art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)–f), art. 5 ust. 1 lit.
a)–e) i g), art. 9 ust. 5 i 6 oraz art. 20, 21 i 22.
Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego sprawuje kontrolę
nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie
fundacje polityczne obowiązków związanych z finansowaniem unijnym,
o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z rozporządze
niem finansowym. Przy sprawowaniu takiej kontroli Parlament Euro
pejski podejmuje niezbędne środki w zakresie zwalczania nadużyć
finansowych mających skutki dla interesów finansowych Unii i zapobie
gania im.
3.
Kontrola sprawowana przez Urząd i przez urzędnika
cego Parlamentu Europejskiego, o której mowa w ust.
dotyczyć wypełniania przez europejskie partie polityczne
fundacje polityczne ich obowiązków na mocy mających
przepisów krajowych, o których mowa w art. 14.

zatwierdzają
2, nie może
i europejskie
zastosowanie

4.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
udzielają Urzędowi, urzędnikowi zatwierdzającemu Parlamentu Europej
skiego, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Urzędowi ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) lub państwom członkow
skim wszelkich wymaganych przez nie informacji, niezbędnych do
celów wykonania kontroli, za które są one odpowiedzialne na mocy
niniejszego rozporządzenia.
Na wniosek i do celów kontroli nad zgodnością z art. 20 europejskie
partie polityczne i europejskie fundacje polityczne udzielają Urzędowi
informacji dotyczących wkładów przekazywanych przez indywidual
nych członków oraz tożsamości tych członków. Ponadto w odpowied
nich przypadkach Urząd może zażądać od europejskich partii politycz
nych, aby do celów kontroli nad przestrzeganiem warunku określonego
w art. 3 ust. 1 lit. b) akapit pierwszy, przedstawiły podpisane oświad
czenia potwierdzające od członków sprawujących mandaty wyborcze.

Artykuł 25
Wykonanie i kontrola w odniesieniu do finansowania unijnego
1.
Środki na finansowanie europejskich partii politycznych i europej
skich fundacji politycznych są określane w ramach rocznej procedury
budżetowej i wykonywane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
i rozporządzeniem finansowym.
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Warunki i terminy przyznawania wkładów i dotacji są określane przez
urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do
składania wniosków o wkład i zaproszeniu do składania wniosków.

2.
Kontrola finansowania otrzymanego z budżetu ogólnego Unii
Europejskiej i jego wykorzystania jest przeprowadzana zgodnie
z rozporządzeniem finansowym.

Kontrola jest również przeprowadzana na podstawie rocznego poświad
czenia przez zewnętrzny i niezależny organ kontrolny, jak przewidziano
w art. 23 ust. 1.

3.
Trybunał Obrachunkowy wykonuje swoje uprawnienia kontrolne
zgodnie z art. 287 TFUE.

4.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
otrzymujące finansowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na
wniosek Trybunału Obrachunkowego dostarczają mu każdy dokument
lub informację, jakiej potrzebuje on do wykonywania swoich zadań.

5.
Decyzje lub umowy o przyznaniu wkładu i dotacji wyraźnie stano
wią, że Parlament Europejski i Trybunał Obrachunkowy są uprawnione
do audytu, na podstawie dokumentacji i na miejscu, europejskiej partii
politycznej, która otrzymała wkład, lub europejskiej fundacji politycz
nej, która otrzymała dotację z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

6.
Trybunał Obrachunkowy i urzędnik zatwierdzający Parlamentu
Europejskiego lub jakikolwiek inny organ zewnętrzny zatwierdzony
przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego mogą prze
prowadzać niezbędne kontrole i weryfikacje na miejscu w celu zbadania
legalności wydatków i należytego wdrażania przepisów decyzji lub
umowy o przyznaniu wkładu i dotacji, a w przypadku europejskiej
fundacji politycznej – właściwego wykonania programu prac lub dzia
łania. Dana europejska partia polityczne lub europejska fundacja poli
tyczna dostarcza wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do reali
zacji tego zadania.

7.
OLAF może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje
na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporz
ądzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (1)
oraz w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 (2) w celu
ustalenia, czy w związku z wkładem lub dotacją przyznaną na mocy
niniejszego rozporządzenia doszło do nadużycia finansowego, korupcji
lub dowolnego innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów
finansowych Unii. W stosownych przypadkach ustalenia te mogą
pociągnąć za sobą wydanie przez urzędnika zatwierdzającego Parla
mentu Europejskiego decyzji o odzyskaniu środków.
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013
z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Euro
pejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady
i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013,
s. 1).
(2) Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r.
w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez
Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292
z 15.11.1996, s. 2).
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Artykuł 26
Pomoc techniczna
Wszelka pomoc techniczna zapewniana przez Parlament Europejski
europejskim partiom politycznym opiera się na zasadzie równego trak
towania. Pomoc techniczna jest przyznawana na warunkach, które są nie
mniej korzystne niż warunki stosowane wobec innych organizacji
i stowarzyszeń zewnętrznych, którym mogą być zapewnione podobne
udogodnienia, jest ona fakturowana i otrzymywana jest za nią zapłata.

Artykuł 27
Kary
1.
Zgodnie z art. 16 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię
polityczną lub europejską fundację polityczną z rejestru w następujących
sytuacjach:
a) jeżeli wobec danej partii lub fundacji wydano prawomocny wyrok
stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naru
szającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporz
ądzenia finansowego;
▼M1
b) jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 10 ust. 2–5 stwier
dzono, że nie spełnia już ona jednego lub kilku warunków określo
nych w art. 3 ust. 1 lub 2;
ba) jeżeli decyzja o zarejestrowaniu danej partii lub fundacji opiera się
na nieprawidłowych bądź błędnych informacjach, za które odpo
wiada wnioskodawca, lub jeżeli taka decyzja została uzyskana
w drodze oszustwa; lub
▼B
c) jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze
względu na poważne zaniedbanie obowiązków przewidzianych
w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 3
lit.b).
2.

Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach:

a) naruszenia niewymierne:
(i) w przypadku braku zgodności z wymogami określonymi w art.
9 ust. 5 lub 6;
(ii) w przypadku braku zgodności z podjętymi zobowiązaniami
i informacjami udzielonymi przez europejską partię polityczną
lub europejską fundację polityczną zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a),
b) i d)–f) oraz z art. 5 ust. 1 lit. a), b), d) i e);
(iii) w przypadku nieprzekazania wykazu darczyńców wraz
z odnośnymi darowiznami zgodnie z art. 20 ust. 2 lub niezgło
szenia darowizn zgodnie z art. 20 ust. 3 i 4;
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(iv) jezeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna naruszyła obowiązki określone w art. 23 ust. 1 lub w art.
24 ust. 4;
(v) jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej
fundacji politycznej wydano prawomocny wyrok stwierdzający
podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy
finansowe Unii zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia
finansowego;
(vi) jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja
polityczna kiedykolwiek celowo nie podała informacji lub
celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd infor
macje lub jeżeli organy uprawnione na mocy niniejszego
rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli benefi
cjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego
wykryły nieprawidłowości w rocznych sprawozdaniach finanso
wych uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy
zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości
zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002;
b) naruszenia wymierne:
(i) jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna przyjęła darowizny i wkłady, które nie są dozwolone na
podstawie art. 20 ust. 1 lub 5, chyba że zostały spełnione
warunki okreslone w art. 20 ust. 6;
(ii) w przypadku niespełnienia wymogów okreśłonych w art. 21
i 22.
3.
Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego może wyklu
czyć europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną
z finansowania unijnego na okres do pięciu lat lub do 10 lat w przy
padku ponownego naruszenia popełnionego w ciągu pięciu lat, jeżeli
została ona uznana za winną któregokolwiek z naruszeń wymienionych
w ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi). Powyższe nie narusza uprawnień urzęd
nika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego określonych w art.
204n rozporządzenia finansowego.
4.
Do celów ust. 2 i 3 na europejską partię polityczną lub europejską
fundację polityczną są nakładane następujące kary finansowe:
a) w przypadku naruszeń niewymiernych ustalony odsetek rocznego
budżetu danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej
fundacji politycznej:
— 5 %, lub
— 7,5 %, jeżeli miały miejsce zbieżne naruszenia, lub
— 20 % jeżeli dane naruszenie stanowi ponowne naruszenie, lub
— jedna trzecia określonych wyżej wartości procentowych, jeżeli
dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna dobrowolonie zgłosiła naruszenie, zanim Urząd wszczął
oficjalne dochodzenie, nawet w przypadku zbieżnego naruszenia
lub ponownego naruszenia, i jeżeli dana partia lub fundacja
podjęła odpowiednie środki naprawcze,
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— 50 % rocznego budżetu danej europejskiej partii politycznej lub
europejskiej fundacji politycznej na poprzedni rok, jeżeli wydano
wobec niej prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią
nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii
zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego;
b) w przypadku naruszeń wymiernych ustalony odsetek łącznych kwot
nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, zgodnie z następującą
skalą, do maksymalnej wysokości 10 % rocznego budżetu danej
europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej:
— 100 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli
nie przekraczają one 50 000 EUR, lub
— 150 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli
przekraczają one 50 000 EUR, lecz nie przekraczają
100 000 EUR, lub
— 200 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli
przekraczają one 100 000 EUR, lecz nie przekraczają
150 000 EUR, lub
— 250 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli
przekraczają one 150 000 EUR, lecz nie przekraczają
200 000 EUR, lub
— 300 % kwot nieprawidłowo pobranych lub niezgłoszonych, jeżeli
przekraczają one 200 000 EUR, lub
— jedną trzecią wymienionych wyżej wartości procentowych, jeżeli
dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna dobrowolnie zgłosiła naruszenie zanim Urząd lub
urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego oficjalnie
wszczął dochodzenie i jeżeli dana partia lub fundacja podjęła
odpowiednie środki naprawcze.
Przy stosowaniu wyżej wymienionych wartości procentowych każdą
darowiznę lub wkład należy rozpatrywać osobno.
5.
Ilekroć europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna popełni zbieżne naruszenia przepisów niniejszego rozporządze
nia, poniesie tylko karę określoną za najpoważniejsze naruszenie, chyba
że zastosowanie ma ust. 4 lit. a).
6.
Kary określone w niniejszym rozporządzeniu podlegają przedaw
nieniu po upływie pięciu lat od daty popełnienia danego naruszenia lub
w przypadku ciągłych lub ponownych naruszeń, od daty w której naru
szenia ustały.
▼M1
Art. 27a
Obowiązki osób fizycznych
W przypadku gdy Urząd nakłada karę finansową w sytuacjach, o których
mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) lub lit. a) ppkt (vi), może on, dla
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celów odzyskiwania środków finansowania na mocy art. 30 ust. 2,
stwierdzić, że osoba fizyczna, która jest członkiem organów administ
racyjnych, zarządzających lub nadzorczych danej europejskiej partii
politycznej lub europejskiej fundacji politycznej, lub która posiada
uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne
w odniesieniu do danej europejskiej partii politycznej lub europejskiej
fundacji politycznej, jest również odpowiedzialna za naruszenie w nastę
pujących przypadkach:
a) w sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v), jeżeli
w wyroku, o którym mowa w tym przepisie, osobę fizyczną uznano
również za odpowiedzialną za przedmiotowe niezgodne z prawem
działania;
b) w sytuacji, o której mowa w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (vi), jeżeli
osoba fizyczna jest również odpowiedzialna za przedmiotowe dzia
łanie lub nieprawidłowości.
▼B
Artykuł 28
Współpraca między Urzędem, urzędnikiem zatwierdzającym
Parlamentu Europejskiego i państwami członkowskimi
1.
Urząd, urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego
i państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych punktów kontak
towych dzielą się informacjami i regularnie przekazują sobie wzajemnie
informacje o kwestiach związanych z przepisami dotyczącymi finanso
wania, kontroli i kar.
2.
Uzgadniają też praktyczne ustalenia w sprawie takiej wymiany
informacji, w tym przepisy dotyczące ujawniania informacji poufnych
lub dowodów oraz współpracy między państwami członkowskimi.
3.
Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego informuje
Urząd o wszelkich ustaleniach mogących spowodować nałożenie kar
na mocy art. 27 ust. 2–4, aby umożliwić Urzędowi podjęcie odpowied
nich środków.
4.
Urząd informuje urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europej
skiego o wszelkich podjętych decyzjach dotyczących kar, aby umoż
liwić mu wyciągnięcie odpowiednich skutków zgodnie z rozporządze
niem finansowym.

Artykuł 29
Środki naprawcze i zasady dobrej administracji
1.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej kar, o których
mowa w art. 27, Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Euro
pejskiego umożliwia danej europejskiej partii politycznej lub europej
skiej fundacji politycznej wprowadzenie niezbędnych środków w celu
zaradzenia sytuacji w rozsądnym terminie, który zazwyczaj nie powi
nien być dłuższy jeden miesiąc. W szczególności Urząd lub urzędnik
zatwierdzający Parlamentu Europejskiego umożliwia poprawienie
błędów pisarskich i arytmetycznych, przedstawienie dodatkowych doku
mentów lub informacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lub poprawienie
wszelkich drobnych błędów.
2.
Jeżeli europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna nie podejmie środków naprawczych w terminie, o którym mowa
w ust. 1, wydana zostaje decyzja dotycząca nałożenia odpowiednich
kar, o których mowa w art. 27.
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3.
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do warunków określonych w art.
3 ust. 1 lit. b)–d) oraz w art. 3 ust. 2 lit. c).

Artykuł 30
Odzyskiwanie środków finansowania
1.
Na podstawie decyzji Urzędu o usunięciu europejskiej partii poli
tycznej lub europejskiej fundacji politycznej z rejestru, urzędnik zatwier
dzający Parlamentu Europejskiego odwołuje lub zawiesza wszelkie
obowiązujące decyzje lub umowy dotyczące finansowania unijnego,
chyba że zachodzi przypadek przewidziany w art. 16 ust. 2 lit. c) i w art.
3 ust. 1 lit. b) i d). Odzyskuje on również wszelkie finansowanie unijne,
w tym wszelkie niewykorzystane środki unijne z poprzednich lat.

2.
►M1 Europejska partia polityczna lub europejska fundacja poli
tyczna, na którą nałożono karę w związku z którymkolwiek narusze
niem wymienionym w art. 27 ust. 1 i art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v) i (vi),
przestaje spełniać z tego powodu wymogi art. 18 ust. 2. W związku
z tym urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego rozwiązuje
umowę lub decyzję o przyznaniu wkładu lub dotacji w ramach finan
sowania unijnego przyznanego na mocy niniejszego rozporządzenia oraz
przystępuje do odzyskania kwot nienależnie wypłaconych na mocy
takiej umowy lub decyzji o przyznaniu wkładu lub dotacji, w tym
wszelkich niewykorzystanych środków unijnych z poprzednich lat.
Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego odzyskuje również
kwoty nienależnie wypłacone na mocy takiej umowy lub decyzji o przy
znaniu wkładu lub dotacji od osoby fizycznej, w odniesieniu do której
podjęto decyzję na mocy art. 27a, z uwzględnieniem w stosownych
przypadkach wyjątkowych okoliczności związanych z tą osobą
fizyczną. ◄
▼M1
W przypadku takiego rozwiązania płatności zatwierdzane przez urzęd
nika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego zostają ograniczone do
wydatków podlegających zwrotowi poniesionych przez europejską
partię polityczną lub kwalifikowalnych kosztów poniesionych przez
europejską fundację polityczną do dnia, w którym skuteczna stała się
decyzja o rozwiązaniu.
▼B
Niniejszy ustęp ma również zastosowanie do przypadków, o których
mowa w art. 16 ust. 2 lit. c) oraz w art. 3 ust. 1 lit. b) i d).

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 31
Przepisy dotyczące informowania obywateli
Z zastrzeżeniem art. 21 i 22 oraz przepisów statutu i wewnętrznych
procedur europejskie partie polityczne mogą podjąć w kontekście
wyborów do Parlamentu Europejskiego wszelkie stosowne środki
w celu informowania obywateli Unii o powiązaniach między krajowymi
partiami politycznymi i kandydatami a danymi europejskimi partiami
politycznymi.
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Artykuł 32
Przejrzystość
1.
Parlament Europejski pod nadzorem swojego urzędnika zatwier
dzającego lub pod nadzorem Urzędu podaje do wiadomości publicznej
na utworzonej w tym celu stronie internetowej następujące informacje:
a) nazwy i statuty wszystkich zarejestrowanych europejskich partii poli
tycznych i europejskich fundacji politycznych wraz z dokumentami
przedłożonymi jako część ich wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8,
najpóźniej cztery tygodnie od dnia przyjęcia przez Urząd swojej
decyzji, a następnie, wszelkie zmiany zgłoszone Urzędowi na
podstawie art. 9 ust. 5 i 6;
b) wykaz wniosków, które nie zostały zatwierdzone, wraz z dokumen
tami przedłożonymi jako część wniosku o rejestrację zgodnie z art. 8
oraz uzasadnienie ich odrzucenia, najpóźniej cztery tygodnie od dnia
przyjęcia przez Urząd swojej decyzji;
c) sprawozdanie roczne zawierające tabelę kwot przekazanych poszcze
gólnym europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom
politycznym za każdy rok budżetowy, w którym otrzymano wkłady
lub wypłacono dotacje z budżetu ogólnego Unii Europejskiej;
d) roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z audytu zewnętrz
nego, o których mowa w art. 23 ust. 1 oraz, w przypadku europej
skich fundacji politycznych, sprawozdania końcowe z wykonania
programów prac lub działań;
e) nazwy/nazwiska darczyńców wraz z odnośnymi darowiznami, zgło
szone przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje poli
tyczne zgodnie z art. 20 ust. 2, 3 i 4, z wyjątkiem darowizn od osób
fizycznych, których wartość nie przekracza 1 500 EUR rocznie i na
każdego darczyńcę, które zgłaszane są jako „drobne darowizny”.
Informacje o darowiznach od osób fizycznych, których roczna
wartość przekracza 1 500 EUR, lecz nie przekracza 3 000 EUR,
nie mogą być publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody na publi
kację wyrażonej przez danego darczyńcę. W braku takiej uprzedniej
zgody darowizny te są zgłaszane jako „drobne darowizny”. Ogólna
kwota drobnych darowizn i liczba darczyńców w roku kalenda
rzowym jest również publikowana;
f) wkłady, o których mowa w art. 20 ust. 7 i 8, zgłoszone przez
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
zgodnie z art. 20 ust. 2, w tym tożsamość partii lub organizacji
członkowskich, które dokonały tych wkładów;
g) szczegółowe informacje na temat wszelkich ostatecznych decyzji
podjętych przez Urząd na podstawie art. 27 oraz uzasadnienie takich
decyzji, w tym, w stosownych przypadkach, wszelkie opinie przyjęte
przez komitet niezależnych wybitnych osobistości zgodnie z art. 10
i 11, z należytym uwzględnieniem rozporządzenia (WE) nr 45/2001;
h) szczegółowe informacje na temat wszelkich ostatecznych decyzji
podjętych przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europej
skiego na podstawie art. 27 oraz uzasadnienie takich decyzji;
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i) opis pomocy
politycznym;

technicznej

udzielanej

europejskim

partiom

j) sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z oceny stosowania niniej
szego rozporządzenia oraz finansowanych działań, o którym mowa
w art. 38; oraz

k) uaktualniony wykaz posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy są
członkami europejskiej partii politycznej.

▼B
2.
Parlament Europejski podaje do wiadomości publicznej listę osób
prawnych będących członkami europejskiej partii politycznej, załączaną
do statutu partii zgodnie z art. 4 ust. 2 i aktualizowaną zgodnie z art. 9
ust. 6, a także ogólną liczbę poszczególnych członków.

3.
Dane osobowe nie są publikowane na stronie internetowej, o której
mowa w ust. 1, chyba że te dane osobowe są publikowane na mocy
ust. 1 lit. a), e) lub g).

4.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
zapewniają potencjalnym członkom i darczyńcom informacje wymagane
w art. 10 dyrektywy 95/46/WE w formie publicznie dostępnego oświad
czenia o ochronie prywatności i informują ich, że ich dane osobowe
będą przetwarzane do celów audytu i kontroli przez Parlament Europej
ski, Urząd, OLAF, Trybunał Obrachunkowy, państwa członkowskie lub
przez upoważnione organy zewnętrzne lub ekspertów zewnętrznych
oraz że ich dane osobowe będą podawane do wiadomości publicznej
na stonie internetowej, o której mowa w ust. 1, na warunkach określo
nych w niniejszym artykule. Na mocy art. 11 rozporządzenia (WE)
nr 45/2001 urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego
zamieszcza te same informacje w zaproszeniach do składania wniosków
o wkład lub do składania wniosków, o których mowa w art. 18 ust. 1
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 33
Ochrona danych osobowych
1.
Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia,
Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych osobis
tości ustanowiony w art. 11, muszą przestrzegać rozporządzenia (WE)
nr 45/2001. Do celów przetwarzania danych osobowych uznaje się ich
za administratorów danych zgodnie z art. 2 lit. d) tego rozporządzenia.

2.
Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia,
europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, państwa
członkowskie sprawujące kontrolę nad aspektami związanymi z finanso
waniem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji poli
tycznych zgodnie z art. 24 oraz niezależne organy lub eksperci, upraw
nieni do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 23 ust. 1,
muszą przestrzegać dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych
przyjętych na mocy tej dyrektywy. Do celów przetwarzania danych
osobowych uznaje się ich za administratorów danych zgodnie z art. 2
lit. d) tej dyrektywy.
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3.
Urząd, Parlament Europejski i komitet niezależnych wybitnych
osobistości ustanowiony w art. 11 zapewniają, aby dane osobowe
gromadzone przez nich na podstawie niniejszego rozporządzenia nie
były wykorzystywane do żadnych innych celów niż zapewnienie legal
ności, prawidłowości i przejrzystości finansowania europejskich partii
politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz składu europej
skich partii politycznych. Usuwają oni wszystkie dane osobowe zgro
madzone w tym celu nie później niż 24 miesiące po dniu opublikowania
odnośnych elementów zgodnie z art. 32.

4.
Państwa członkowskie i niezależne organy lub eksperci upraw
nieni do badania sprawozdań finansowych wykorzystują dane osobowe,
które otrzymali, wyłącznie w celu sprawowania kontroli nad finansowa
niem europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycz
nych. Usuwają oni te dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami krajowymi po przekazaniu ich zgodnie z art. 28.

5.
Dane osobowe mogą być przechowywane po upływie terminów
określonych w ust. 3 lub przewidzianych w mających zastosowanie
przepisach krajowych, o których mowa w ust. 4, jeżeli przechowanie
takie jest konieczne do celów postępowania sądowego lub administra
cyjnego związanego z finansowaniem europejskich partii politycznych
lub europejskich fundacji politycznych lub składu europejskich partii
politycznych. Wszystkie takie dane osobowe usuwane są nie później
niż tydzień po zakończeniu takich postępowań w drodze orzeczenia
kończącego postępowanie w sprawie lub po zakończeniu lub rozstrzyg
nięciu audytów, odwołań, sporów lub roszczeń.

6.
Administratorzy danych, o których mowa w ust. 1 i 2, wprowa
dzają w życie właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujaw
nieniem lub udostępnieniem, w szczególności w przypadku gdy prze
twarzanie takich danych obejmuje ich przesyłanie za pomocą sieci, oraz
przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

7.
Europejski Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny za
monitorowanie i zapewnienie, aby przetwarzając dane osobowe na
podstawie niniejszego rozporządzenia, Urząd, Parlament Europejski
i komitet niezależnych wybitnych osobistości ustanowiony w art. 11,
przestrzegali i chronili podstawowe prawa i wolności osób fizycznych.
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek środka sądowego, każda osoba,
której dane dotyczą, może wnieść skargę do Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych, jeżeli uważa, że jej prawo do ochrony danych osobo
wych zostało naruszone w wyniku przetwarzania tych danych przez
Urząd, Parlament Europejski lub komitet.

8.
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne,
państwa członkowskie oraz niezależne organy lub eksperci, uprawnieni
do badania sprawozdań finansowych na podstawie niniejszego rozporz
ądzenia, ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowo
dują, przetwarzając dane osobowe na podstawie niniejszego rozporz
ądzenia, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.
Państwa członkowskie zapewniają stosowanie skutecznych, proporcjo
nalnych i odstraszających kar za naruszenie przepisów niniejszego
rozporządzenia, dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych przy
jętych na mocy tej dyrektywy, a zwłaszcza za wykorzystanie danych
osobowych w sposób stanowiący nadużycie.
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Artykuł 34
Prawo do bycia wysłuchanym
Zanim Urząd lub urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego
podejmie decyzję, która może niekorzystnie wpłynąć na prawa europej
skiej partii politycznej, europejskiej fundacji politycznej, wnioskodawcy,
o którym mowa w art. 8, lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 27a,
wysłuchuje on przedstawiciela danej europejskiej partii politycznej,
europejskiej fundacji politycznej, danego wnioskodawcę lub daną
osobę fizyczną. Urząd lub Parlament Europejski należycie uzasadniają
swoją decyzję.

▼B
Artykuł 35
Prawo do odwołania
Decyzje przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą być
przedmiotem postępowania sądowego przed Trybunałem Sprawiedli
wości Unii Europejskiej, zgodnie z odnośnymi postanowieniami TFUE.

Artykuł 36
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych
podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa
w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od
dnia 24 listopada 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące
przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem
pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie
przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub
Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące
przed końcem każdego okresu.

3.
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8
ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna
od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie
wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów
delegowanych.

4.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje
go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 3
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem
tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten zostaje przedłużony
o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 37
Procedura komitetowa
1.
Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozu
mieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
▼M1
Artykuł 38
Ocena
Po konsultacji z Urzędem Parlament Europejski publikuje do dnia
31 grudnia 2021 r., a następnie co pięć lat sprawozdanie na temat
stosowania niniejszego rozporządzenia i finansowanych działań.
W stosownych przypadkach sprawozdanie zawierać będzie ewentualne
zmiany, jakie należy wprowadzić w statusie i systemach finansowania.
Nie później niż sześć miesięcy po opublikowaniu sprawozdania przez
Parlament Europejski, Komisja przedstawi sprawozdanie na temat stoso
wania niniejszego rozporządzenia, w którym w szczególny sposób
uwzględnione zostaną skutki dla sytuacji małych europejskich partii
i europejskich fundacji politycznych. W razie potrzeby do sprawozdania
dołączony zostanie wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany niniej
szego rozporządzenia.
▼B
Artykuł 39
Skuteczne stosowanie
Państwa członkowskie podejmują wszelkie stosowne działania w celu
zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 40
Uchylenie
Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 traci moc ze skutkiem od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Będzie ono jednak miało
nadal zastosowanie do aktów i zobowiązań związanych z finansowaniem
partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim
w latach budżetowych 2014, 2015, 2016 i 2017.
▼M1
Artykuł 40a
Przepis przejściowy
1.
Przepisy niniejszego rozporządzenia mające zastosowanie przed
dniem 4 maja 2018 r. mają nadal zastosowanie do aktów i zobowiązań
związanych z finansowaniem europejskich partii politycznych i europej
skich fundacji politycznych na poziomie europejskim w roku budże
towym 2018.
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2.
W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 2a urzędnik zatwierdzający
Parlamentu Europejskiego, przed podjęciem decyzji w sprawie wniosku
o finansowanie na rok budżetowy 2019, domaga się przedłożenia dowo
dów, o których mowa w art. 18 ust. 2a, tylko za okres od dnia 5 lipca
2018 r.
3.
Europejskie partie polityczne zarejestrowane przed dniem 4 maja
2018 r. najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. przedkładają dokumenty
wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 3 ust. 1 lit. b)
i ba).
4.
Urząd usuwa europejską partię polityczną i powiązaną z nią euro
pejską fundację polityczną z rejestru, jeżeli dana partia nie wykaże
w terminie określonym w ust. 3, że spełnia warunki określone w art. 3
ust. 1 lit. b) i ba).
▼B
Artykuł 41
Wejście w życie i stosowanie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Komisja przyjmie akty delegowane, o których mowa w art. 7 ust. 2
i w art. 8 ust. 3 lit. a), nie później niż dnia 1 lipca 2015 r.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Urząd,
o którym mowa w art. 6, zostanie jednak powołany do dnia 1 września
2016 r. Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne
zarejestrowane po dniu 1 stycznia 2017 r. mogą składać wnioski o finan
sowanie na podstawie niniejszego rozporządzenia wyłącznie w odnie
sieniu do działań rozpoczynających się w roku budżetowym 2018 lub
póżniej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich państwach członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe oświadczenie do wypełnienia przez każdego wnioskodawcę
Ja, niżej podpisana(-y), w pełni upoważniona(-y) przez [nazwa europejskiej partii
politycznej lub europejskiej fundacji politycznej] niniejszym oświadczam, że:
[Nazwa europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej]
zobowiązuje się do przestrzegania warunków rejestracji określonych w art. 3
ust. 1 lit. c) lub art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom)
nr 1141/2014, czyli do poszanowania, w szczególności w swoim programie
i działalności, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2
Traktatu o Unii Europejskiej, a mianowicie wartości poszanowania godności
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Podpis osoby upoważnionej:
Tytuł (Pani, Pan …) imię i nazwisko:
Funkcja pełniona w organizacji składającej
wniosek o rejestrację jako europejska partia poli
tyczna/europejska fundacja polityczna
Miejsce/data:
Podpis:

