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(2004. március 29.)

az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló
2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokról

(2008/C 252/01)

AZ ELNÖKSÉG,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 191. cikkére,

tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírások-
ról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i
2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkal-
mazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban „a
költségvetési rendelet”), tekintettel az Európai Közösségek általá-
nos költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december
23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (3) (a további-
akban „a részletes végrehajtási szabályokat megállapító rendelet”),

tekintettel a Parlament eljárási szabályzata 22. cikkének
(10) bekezdésére,

mivel:

(1) Szükséges az európai szintű politikai pártok és az európai
szintű politikai alapítványok finanszírozásához való
hozzájárulásra irányuló támogatások biztosítására és keze-
lésére vonatkozó eljárások megállapítása.

(2) Az európai szintű politikai pártok és az európai szintű
politikai alapítványok pénzügyi támogatása a költségvetési
rendelet 108. és azt követő cikkei alapján működési támo-
gatásnak minősül.

(3) Az európai szintű politikai alapítványok pénzügyi támo-
gatása az európai szintű politikai pártok pénzügyi támo-
gatásának a kiegészítése, mivel előbbi számára feltétel,
hogy egy európai szintű politikai párt tagja legyen, illetve
hogy utóbbi hosszú távú céljainak elérésében kiegészítő
szerepet játsszon. A hatékony és eredményes pénzgazdál-
kodás és az átláthatóság érdekében valamennyi pénzügyi
támogatás estében külön támogatási megállapodást kell
kötni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

E rendelkezések meghatározzák az európai szintű politikai párt-
okra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló,
2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és taná-
csi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárásokat.

Kifejezetten eltérő rendelkezések hiányában e szabályok az
európai szintű politikai pártokra (a továbbiakban „pártok”) és az
európai szintű politikai alapítványokra (a továbbiakban „alapítvá-
nyok”) egyaránt vonatkoznak.

(1) HL L 297., 2003.11.15., 1. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
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1a. cikk

A pártok és alapítványok finanszírozását illetően az Elnökség
minden parlamenti ciklus elején elfogad egy tájékoztató jellegű
többéves pénzügyi keretet, amely a pártonként elkülönített alap-
összeg és az érintett párt képviselőinek száma függvényében
meghatározott kiegészítő összeg referenciaértékén alapul. Az
Európai Parlament költségvetési hatósága számára ez a keret
képezi majd az alapvető viszonyítási alapot az éves költségvetési
eljárásban, a Szerződés által a költségvetési hatóságra ruházott
jogkör sérelme nélkül.

2. cikk

Pályázati felhívás

Az Európai Parlament minden év első félévében közzétesz egy
pályázati felhívást a pártok és alapítványok finanszírozásának cél-
jával adott támogatások odaítélésére. A közzétett dokumentum
meghatározza a jogosultsági feltételeket, a közösségi finanszíro-
zás biztosítására vonatkozó rendelkezéseket és a folyósítás java-
solt ütemezését.

3. cikk

Finanszírozásra irányuló pályázat

(1) A 2004/2003/EK rendelet 4. cikke alkalmazásában vala-
mennyi, az Európai Unió általános költségvetéséből támogatás-
hoz jutni kívánó szervezetnek írásban kell pályáznia az Európai
Parlament elnökéhez a támogatás igénylésének költségvetési évét
megelőző év november 1-jéig. A 2004/2003/EK rendelet 3. cik-
kének rendelkezéseit a pályázat benyújtásának időpontjában kell
teljesíteni, és a finanszírozás teljes ideje alatt fenn kell tartani.

(2) A támogatási kérelemre vonatkozó formanyomtatvány e
határozathoz mellékelve található (1. melléklet), illetve elérhető a
Parlament internetes honlapján.

(3) A 2004/2003/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének ren-
delkezései alapján valamennyi értesítést továbbítani kell az Euró-
pai Parlament elnökének.

4. cikk

Határozat a finanszírozásra irányuló pályázatról

(1) A főtitkár javaslata alapján az Elnökség a 2004/2003/EK
rendelet 3. és 4. cikke által meghatározott feltételek alapján meg-
vizsgálja a finanszírozásra irányuló pályázatokat abból a célból,
hogy meghatározza, mely pályázatok jogosultak a finanszíro-
zásra. Az Elnökség, illetve az elnökségi határozat előkészítése
során a főtitkár felkérheti a pályázót további igazoló dokumen-
tumok benyújtására vagy a pályázathoz csatolt igazoló dokumen-
tumok kifejtésére, egy meghatározott határidőn belül.

(2) Az Elnökség a pályázott támogatás költségvetési évének
február 1-jét megelőzően összeállítja a kedvezményezettek listá-
ját és a megítélt támogatások összegét. Amennyiben egy támoga-
tásra irányuló pályázatot nem fogadnak el, az Elnökség
ugyanabban a határozatban kifejti az elutasítás indokait, különö-
sen a 2004/2003/EK rendelet 3. és 4. cikke által meghatározott
feltételekre tekintettel.

Az Elnökség a határozatát az (1) bekezdésben meghatározott érté-
kelésre alapozza. Figyelembe kell vennie a pályázó körülményei-
ben a pályázat benyújtása után bekövetkezett változásokat a
2004/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint beérke-
zett értesítések alapján, valamint az általánosan ismert
változásokat.

A 2004/2003/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának
értelmében a pártoknak juttatott támogatás összegét annak alap-
ján határozzák meg, hogy a kérelem benyújtási határidejének
utolsó napján a kérelmező pártnak hány európai parlamenti kép-
viselő a tagja, kivéve azt az esetet, amikor az európai parlamenti
képviselők száma új tagállamok csatlakozása miatt növekszik.

Ha a finanszírozást kérő szervezetek vagy a kérelmező párthoz
tartozó képviselők számának változása miatt a kérelmezők szá-
mára szánt összeg jelentősen eltér az 1a. cikk alapján elvárt
összegtől, a főtitkár haladéktalanul értesíti erről az Elnökséget,
amely kérheti az elnököt, hogy terjesszen be javaslatot az illeté-
kes bizottságnak a rendelkezésre álló források módosításáról.

(3) Az Elnök írásban értesíti a pályázókat a pályázatukkal kap-
csolatban tett intézkedésről. A támogatás megítélése esetén az
értesítés mellékletként tartalmazza a támogatási megállapodás ter-
vezetét, amelyet a kedvezményezettnek alá kell írnia. Amennyi-
ben a támogatást nem ítélték meg, az értesítés tartalmazza az
elutasításnak az Elnökség által meghatározott indokait. Az eluta-
sított pályázókat a kedvezményezetteknek a támogatás odaíté-
léséről szóló értesítését követő 15 naptári napon belül kell
tájékoztatni arról, hogy pályázatukat elutasították.

5. cikk

A támogatási megállapodás

A kedvezményezett részére nyújtott támogatást írásbeli megálla-
podás szabályozza, amelyet az Európai Parlament képviseletében
az elnök, illetve megbízottja, és a kedvezményezett ír alá. A támo-
gatási megállapodás tervezetének másolata e jogszabály mellékle-
tében található (2. melléklet). A megállapodásban részes két félnek
a 4. cikkben említett elnökségi határozatot követő 30 napon belül
megfelelően ki kell töltenie és alá kell írnia a megállapodást. A
támogatási megállapodás szövegét nem lehet módosítani.
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6. cikk

Kifizetés

(1) Amennyiben az Elnökség nem hoz ezzel ellentétes határo-
zatot, a kedvezményezettek részére a legnagyobb támogatási
összeg 80 %-át kitevő egyszeri előfinanszírozási részlet attól a
naptól számított 15 napon belül kerül kifizetésre, amikor a meg-
állapodásban részes két fél közül az utolsó is aláírta a
megállapodást.

(2) A fennmaradó összeget a munkaprogram végrehajtása
során a kedvezményezettnél ténylegesen felmerült kiadások alap-
ján akkor kell kifizetni, ha a közösségi finanszírozásra való jogo-
sultság időszaka véget ért. Amennyiben a korábbi kifizetések teljes
összege meghaladja a támogatás végleges összegét, az Európai
Parlament visszaköveteli a jogalap nélkül kifizetett összegeket.

(3) A költségvetési év végét követő május 15. előtt, de legké-
sőbb június 30-án a kedvezményezettnek be kell nyújtania az
alábbi dokumentumokat annak érdekében, hogy a támogatás
fennmaradó összege kifizetésre kerüljön:

– záróbeszámoló a munkaprogram megvalósításáról,

– pénzügyi zárójelentés a ténylegesen felmerült elszámolható
költségekről, az előzetes költségvetés szerkezete alapján,

– a kiadások és a bevételek átfogó összesítése a kedvezménye-
zett számláinak megfelelően, a támogatási megállapodás által
lefedett jogosultsági időszakra, a pártok esetében pontosan
feltüntetve a párt által a következő pénzügyi évre átvitt több-
let összegét, illetve a pénzügyi tartalék céljára elkülönítendő
összeget,

– egy, a nemzeti jogszabályok által könyvvizsgáló tevékenység
végzésére feljogosított független szerv vagy szakértő által
készített külső könyvvizsgálói jelentés a kedvezményezett
számláiról.

(4) A külső könyvvizsgálat célja annak hitelesítése, hogy:

– a pénzügyi kimutatásokat a kedvezményezett esetében alkal-
mazandó nemzeti jogszabályokkal összhangban készítették
el, azok nem tartalmaznak tárgyi tévedést, valamint valós és
hű képet mutatnak a pénzügyi helyzetről és a működési
eredményekről,

– a kedvezményezett által a Parlamentnek benyújtott pénzügyi
dokumentumok összhangban állnak a támogatási megálla-
podás pénzügyi rendelkezéseivel,

– a feltüntetett költségek valóban felmerültek,

– a bevételek kimutatása teljes,

– a 2004/2003/EK rendelet 6., 7., 8. cikkeiből és a 10. cikk
(2) bekezdéséből eredő kötelezettségeket teljesítették,

– a pártoknak juttatott támogatások tekintetében az előző
pénzügyi évből áthozott többlet a pénzügyi év első negyed-
éve során felhasználásra került, a 6a. cikkben foglaltaknak
megfelelően,

– a pártoknak juttatott támogatás tekintetében a költségvetési
rendelet 109. cikkének (4) bekezdésében foglalt kötelezettsé-
geknek eleget tettek.

Amennyiben a kedvezményezett öt egymást követő évben is
ugyanazon független testület vagy szakértő által készített külső
könyvvizsgálatról nyújt be jelentést, akkor a soron következő
jelentést egy másik független testületnek vagy szakértőnek kell
készítenie.

(5) Az Elnökség a főtitkár javaslata alapján a (3) bekezdésben
felsorolt dokumentumok beérkezése után két hónapon belül jóvá-
hagyja a munkaprogram végrehajtásáról szóló záróbeszámolót és
a pénzügyi zárójelentést.

Az Elnökség – valamint az elnökségi határozat elkészítésekor a
főtitkár – a kedvezményezettől igazoló dokumentumokat vagy
bármely más szükségesnek vélt tájékoztatást kérhet, amelyet szük-
ségesnek talál a záróbeszámoló és a pénzügyi zárójelentés jóvá-
hagyásához. 15 nap áll a kedvezményezett rendelkezésére az
igazoló dokumentumok benyújtására.

Az érintett kedvezményezett képviselőinek meghallgatása után az
Elnökség elutasíthatja a záróbeszámolót és a pénzügyi zárójelen-
tést, és kérheti egy új beszámoló és új pénzügyi jelentés benyúj-
tását. 15 nap áll a kedvezményezett rendelkezésére új beszámoló
és új pénzügyi jelentés benyújtására.

Amennyiben a Parlament nem válaszol írásban a fent említett két
hónapos időszakon belül, a beszámoló és a pénzügyi zárójelentés
elfogadottnak minősülnek.

(6) A kedvezményezett értesíti a Parlamentet a parlamenti elő-
finanszírozásból származó kamatokról és azzal egyenértékű hasz-
nokról. Az értesítést a fennmaradó összeg kifizetésére vonatkozó
kérelemmel együtt kell továbbítani, amely lezárja az előfinanszí-
rozási eljárást. E kamatokra a főtitkár vagy annak megbízottja
beszedési utalványt bocsát ki.

6a. cikk

A következő pénzügyi évre történő átvitel és
tartalékszámla (csak a pártokra vonatkozik)

(1) Többletbevétel

A költségvetési rendelet 109. cikke (4) bekezdésében foglaltak
értelmében az N. pénzügyi év többletbevételéből a következő
pénzügyi évre átvihető és külön tartalékba helyezhető összeget
úgy határozzák meg, hogy kiszámolják a különbséget az összes
támogatható költség és

a) a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban az Európai Parlament
által az N. pénzügyi évben juttatott eredeti támogatás összege
között; valamint
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b) a pártnak a támogatható költségek fedezésére előirányzott
saját forrásai között, miután a párt a nem támogatható költ-
ségeit kizárólag saját forrásból már fedezte; és

c) az N–1. pénzügyi évből átvitt többlet között.

(2) A következő pénzügyi évre átvihető többlet

a) Az N+1. pénzügyi évre átvihető többletbevétel nem halad-
hatja meg az (1) bekezdés a) és b) albekezdései szerinti összes
bevétel 25 %-át.

b) A ténylegesen átvitt összeget az N. év záróegyenlegében „az
N+1. pénügyi év első negyedévében a támogatható költségek
fedezésére felhasználható, az N+1. pénzügyi évre átvihető
céltartalék” címen kell feltüntetni. Az ebben a céltartalékban
elkülönített összegek az N. pénzügyi évre vonatkozó támo-
gatható költségnek minősülnek.

c) A szóban forgó céltartalékot az N+1. pénzügyi év eredmény-
kimutatásában kell feltüntetni. Az N+1. év március 31-én
elkészítendő időközi elszámolásban fel kell tüntetni az addig
a napig ténylegesen felmerülő támogatható költségeket.
Amennyiben a céltartalék összege meghaladja ezeket a költ-
ségeket, a két összeg közötti különbséget az N. évre vonat-
kozó támogatás végső meghatározásakor a 7. cikknek
megfelelően le kell vonni a támogatásból.

(3) Külön tartalékszámla

a) A záró pénzügyi mérleg passzívái között szerepelhet egy faj-
lagos tartalékszámla, amelyen kizárólag az (1) bekezdésben
említett többletbevétel kerül jóváírásra.

b) A külön tartalékszámlán szerepeltethető többletbevétel nem
haladhatja meg az (1b) bekezdésben említett bevétel és a
ténylegesen felmerülő vagy az N+1. pénzügyi évre átvihető
céltartalékban foglalt támogatható költségek fedezésére szük-
séges saját források legkisebb névleges hányadának (15 %)
különbségét.

c) A külön tartalékszámlán nem lehet jóváírni olyan összeget,
amelynek következtében annak összege meghaladná a költ-
ségvetési rendelet 109. cikke (4) bekezdésének harmadik
albekezdésében meghatározott referenciaösszeget, amely az
utolsó három pénzügyi év összesített bevételének számtani
közepe.

7. cikk

A támogatás végleges összegének meghatározása

(1) Az ellenőrzésekkel és könyvvizsgálatokkal összefüggésben
utólag beérkezett információk sérelme nélkül, az ezirányú kérel-
met benyújtó kedvezményezett képviselőinek meghallgatása után

az Elnökség meghatározza a kedvezményezett részére nyújtandó
támogatás végleges összegét a 6. cikk (3) bekezdésében felsorolt,
általa jóváhagyott dokumentumok alapján.

(2) A kedvezményezett részére a Parlament által folyósított tel-
jes összeg semmilyen körülmények között sem haladhatja meg:

– a támogatási megállapodás I.3. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott legmagasabb támogatási összeget,

– a ténylegesen felmerült elszámolható költségek 85 %-át.

(3) A támogatás nem haladhatja meg a munkaprogramot meg-
valósító kedvezményezett működési költségvetésében felmerülő
bevételek és az elszámolható kiadások kiegyenlítéséhez szükséges
összeget, és a költségvetési rendelet 109. cikkének (4) bekezdése,
valamint e szabályzat 6. cikke szerint semmilyen esetben sem ter-
melhet nyereséget a kedvezményezett számára. Bármely többlet a
támogatás megfelelő csökkentését vonja maga után.

(4) A támogatás így meghatározott végleges összege és a támo-
gatási megállapodás alapján teljesített korábbi kifizetések halmo-
zott összege alapján az Elnökség meghatározza a kifizetendő
fennmaradó összeget, amely egyenlő a kedvezményezett részére
még kifizetendő összeggel. Amennyiben a korábbi kifizetések
együttes halmozott összege meghaladja a támogatás végleges
összegét, a főtitkár vagy megbízottja a többlet tekintetében besze-
dési utalványt bocsát ki.

8. cikk

A támogatás felfüggesztése és csökkentése

A főtitkár javaslatára az Elnökség felfüggeszti a kifizetést, illetve
csökkenti a támogatást, és adott esetben megszünteti a támoga-
tási megállapodást, és kérheti a megfelelő visszafizetést

a) a támogatásnak a 2004/2003/EK rendelet által nem engedé-
lyezett kiadás fedezésére való felhasználása esetén;

b) a 2004/2003/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése által
meghatározott értesítés elmulasztása esetén;

c) a 2004/2003/EK rendelet 3. és 6. cikke által meghatározott
feltételek és kötelezettségek elmulasztása esetén;

d) a költségvetési rendelet 93. vagy 94. cikke által meghatáro-
zott feltételek valamelyikének fennállása esetén.

Az Elnökség döntéshozatal előtt lehetőséget ad a kedvezménye-
zettnek, hogy a megállapított szabálytalanságokkal kapcsolatban
észrevételeket tegyen.
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9. cikk

Behajtás

(1) Ha jogalap nélkül fizettek ki összegeket a kedvezményezett
részére, vagy ha a behajtási eljárás a támogatási megállapodás fel-
tételei alapján indokolt, a kedvezményezett köteles visszafi-
zetni az érintett összegeket a Parlamentnek a Parlament által
meghatározott feltételek szerint és határidővel.

(2) Amennyiben a kedvezményezett elmulasztja a visszafize-
tést a Parlament által megadott határidőn belül, utóbbi a támoga-
tási megállapodás II.14. cikkének (3) bekezdése alapján késedelmi
kamatot számít fel a fizetendő összegre. A késedelmi kamatot a
visszafizetés esedékességét követő naptól azon napig bezárólag
terjedő időszakra számítják fel, amikor az Európai Parlamenthez
az esedékes összeg maradéktalanul beérkezik

10. cikk

Ellenőrzések és könyvvizsgálat

(1) A 2004/2003/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése által
meghatározott rendszeres ellenőrzés a főtitkár feladata.

(2) A kedvezményezettnek be kell nyújtania a Parlamentnek
vagy bármely, a Parlament által felhatalmazott külső szervnek
valamennyi kért részletes adatot annak érdekében, hogy azok meg
tudjanak bizonyosodni a munkaprogramnak és a támogatási
megállapodás rendelkezéseinek megfelelő végrehajtásáról.

(3) A kedvezményezettnek bármikor a Parlament rendelkezé-
sére kell bocsátania a támogatási megállapodáshoz kapcsolódó
valamennyi dokumentum, különösen a számviteli, banki és adó-
ügyi dokumentumok eredeti példányát, illetve kivételes, megfele-
lően indokolt esetben az eredeti dokumentumok hitelesített
másolatát, a fennmaradó összegnek az I.4. cikkben meghatározot-
tak szerinti esedékessé válása időpontjától számított ötéves idő-
szak alatt.

(4) A kedvezményezett megkönnyíti a Parlamentnek a támo-
gatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó, akár közvetlenül
a Parlament alkalmazottai, akár a Parlament által erre felhatalma-
zott külső szerv útján ellátandó feladatát. Ilyen ellenőrzéseket a
támogatási megállapodás teljes időtartama alatt, egészen a fenn-
maradó összeg kifizetésének időpontjáig, illetve a fennmaradó
összeg kifizetésének napjától számított öt évig végezhetnek. Adott
esetben, az ellenőrzések eredménye alapot adhat az Elnökségnek
egy behajtási határozat kiadására.

(5) Valamennyi támogatási megállapodás kifejezett rendelke-
zéseket tartalmaz az Európai Unió általános költségvetéséből
támogatásban részesült kedvezményezettnél az Európai Parla-
ment és a Számvevőszék által mind az iratok alapján, mind a hely-
színen végzett ellenőrzésről.

(6) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott
vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (1) szerint az OLAF szintén hely-
színi vizsgálatokat végezhet és ellenőrzéseket tarthat a közösségi
jog által meghatározott eljárások alapján, az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek a csalásokkal és egyéb szabálytalanságokkal
szembeni védelme érdekében. Adott esetben, az ellenőrzések
eredményei alapot adhatnak az Elnökségnek egy behajtási hatá-
rozat kiadására.

11. cikk

Technikai segítségnyújtás

(1) A főtitkár javaslatára az Elnökség technikai segítséget nyújt-
hat a pártoknak a Parlament létesítményeinek külső szervek általi
használatáról szóló, a 2003. június 2-i határozattal módosított
2000. március 14-i elnökségi határozattal és a technikai segítség-
nyújtásra vonatkozó bármely további szabályozással összhang-
ban. Az Elnökség felhatalmazhatja a főtitkárt bizonyos, technikai
segítségnyújtásról szóló határozatok meghozatalára.

(2) Minden évben a költségvetési év végét követő három
hónapban a főtitkár jelentést nyújt be az Elnökséghez a Parlament
által az egyes pártok részére nyújtott technikai segítség részletei-
ről. A jelentést közzéteszik a Parlament internetes honlapján.

11a. cikk

A választási kampányokra vonatkozó szabályok

Jóval a 2009-es választások előtt az Elnökség szabályokat fogad-
hat el a pártoknak az európai parlamenti választásokkal össze-
függő, az európai szintű politikai pártok által végzett
kampányokkal kapcsolatos költségeinek támogathatóságára
vonatkozóan.

12. cikk

Nyilvánosság

(1) Az Európai Parlamentnek a következő költségvetési év első
hat hónapjában weboldalán legalább azokat az információkat
közzé kell tennie, amelyeket a 2004/2003/EK rendelet 9. cikké-
nek a) pontja és a részletes végrehajtási szabályokról szóló rende-
let 169. cikke említ.

(2) A kedvezményezettnek weboldalán, vagy annak hiányában
a megfelelő médiákban a támogatás odaítélését követő pénzügyi
év szeptember 30-ig legalább azokat az információkat nyilvános-
ságra kell hoznia, amelyeket a 2004/2003/EK rendelet 6. cikké-
nek (1) bekezdése említ.

(1) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.
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13. cikk

Fellebbezési jog

Az e szabályok alapján meghozott határozatok ellen az Európai
Közösségek Bíróságához vagy az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához lehet fellebbezni a Szerződés feltételeivel
összhangban.

14. cikk

Átmeneti szabályok a 2008-as költségvetési évre

(1) Az Európai Parlament a jelenlegi szabályok 2008. február
18-i módosítását követően a lehető leghamarabb tájékoztatja az
érintett pártokat a 2. cikkben említett társult alapítványokra
vonatkozó információkról.

(2) Amennyiben egy párt az 1524/2007/EK rendelet 2. cikké-
nek értelmében, a 2004/2003/EK rendelet módosítása vagy a
jelen szabályok által bevezetett módosítások alapján kiegészítő
kérelmet nyújt be,

a) saját támogatása tekintetében a megbízott engedélyezésre
jogosult tisztviselő írhatja alá a megfelelő támogatási egyez-
mény módosítását, további elnökségi határozat nélkül;

b) alapítvány támogatása tekintetében a 3. cikk (1) bekezdésé-
ben és a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott novem-
ber 1-jei és február 1-jei időpontokat március 28. és
június 28. váltja fel.

15. cikk

A szabályozás felülvizsgálata

2010. szeptember 30. előtt a Parlament főtitkára jelentést nyújt be
az Elnökséghez e jogszabály végrehajtásáról. Adott esetben, a
jelentés javaslatokat tesz e jogszabály és a 2004/2003/EK rende-
let európai szintű pártok finanszírozására vonatkozó rendelkezé-
seinek módosításaira.

16. cikk

Hatálybalépés

E szabályzat az Elnökség általi elfogadás napján lép hatályba. A
szabályzatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az Európai Par-
lament weboldalán teszik közzé.
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Melléklet: Az előzetes működési költségvetés részletes felépítése

Kiadások

Elszámolható kiadások Költség-
vetés Tényleges

A.1. Személyi költségek
1. Fizetések

2. Járulékok

3. Szakmai továbbképzések

4. Személyzet kiküldetési költségei

5. Egyéb személyi költségek

A.2. Infrastruktúra és működési költségek
1. Bérleti díjak, rezsi- és fenntartási költségek

2. Felszerelések üzembehelyezési, működtetési és fenntartási
költségei

3. Ingó és ingatlan tulajdon értékcsökkenése

4. Papíráru és irodaszerek költségei

5. Postai és távközlési költségek

6. Nyomtatási, fordítási és sokszorosítási költségek

7. Egyéb infrastrukturális költségek

A.3. Adminisztratív költségek
1. Dokumentációs költségek (újságok, sajtóügynökségek,
adatbázisok)

2. Tanulmányok és kutatások költségei

3. Jogi költségek

4. Számviteli és könyvvizsgálati költségek

5. Kapcsolódó szervezetek és harmadik felek támogatása

6. Vegyes működési költségek

A.4. Ülések és reprezentációs költségek
1. A politikai párt üléseinek költségei

2. Szemináriumokon és konferenciákon való részvétel költ-
ségei

3. Reprezentációs költségek

4. Meghívások költségei

5. Egyéb, ülésekkel kapcsolatos költségek

A.5. Tájékoztatási és publikációs költségek
1. Publikációs költségek

2. Internetoldalak létrehozásának és üzemeltetésének költ-
ségei

3. Reklámköltségek

4. Kommunikációs felszerelések (berendezések)

5. Szemináriumok és kiállítások

6. Választási kampányok (1)

7. Egyéb, tájékoztatással kapcsolatos költségek

A.6. Természetbeni hozzájárulásokkal kapcsolatos kia-
dások

A.7. Elkülönített összeg a „Tartalék az N+1. pénzügyi év
első negyedévében bekövetkező elszámolható kia-
dások fedezete” számára (1)

A. ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KIADÁS

B.1. Nem elszámolható kiadások
1. Más tartalékok számára elkülönített összegek

2. Pénzügyi költségek

3. Árfolyamveszteségek

4. Behajthatatlan követelések harmadik felektől

5. Egyéb (megnevezendő))

B. ÖSSZES NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁS

C. ÖSSZES KIADÁS

H.1.A saját források elkülönítése a külön tartalékszámlá-
ra (1)

H. Nyereség/veszteség a nonprofit szabály betartásának
ellenőrzésére (G–H.1.) (1)

Bevételek

Költség-
vetés Tényleges

D.1. A „Tartalék az N. pénzügyi év első negyedévében bekö-
vetkező elszámolható költségek fedezete” feloldása (1)

D.2. Az Európai Parlament támogatása
D.3. Tagsági díjak
3.1. tagpártoktól
3.2. tagoktól
D.4. Adományok
4.1. 500 EUR fölött
4.2. 500 EUR alatt
D.5. Egyéb saját források (az elszámolható kiadások fedezé-

sére) (sorolja fel)

D.6. Természetbeni hozzájárulások

D. BEVÉTELEK (az elszámolható kiadások fedezésére)

E.1. További egyéb saját források (a nem elszámolható kia-
dások fedezésére) (sorolja fel)

E. BEVÉTELEK(a nem elszámolható kiadások fedezésére)
F. ÖSSZES BEVÉTEL
G. Nyereség/veszteség (F–C)

(1) Nem alkalmazandó az európai szintű politikai alapítványokra.
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Melléklet: Az előzetes működési költségvetés részletes felépítése

Kiadások

Elszámolható kiadások Költség-
vetés Tényleges

A.1. Személyi költségek
1. Fizetések
2. Járulékok
3. Szakmai továbbképzések
4. Személyzet kiküldetési költségei
5. Egyéb személyi költségek
A.2. Infrastruktúra és működési költségek
1. Bérleti díjak, rezsi- és fenntartási költségek
2. Felszerelések üzembe helyezési, működtetési és fenntar-
tási költségei

3. Ingó és ingatlan tulajdon értékcsökkenése
4. Papíráru és irodaszerek költségei
5. Postai és távközlési költségek
6. Nyomtatási, fordítási és sokszorosítási költségek
7. Egyéb infrastrukturális költségek
A.3. Adminisztratív költségek
1. Dokumentációs költségek (újságok, sajtóügynökségek,
adatbázisok)

2. Tanulmányok és kutatások költségei
3. Jogi költségek
4. Számviteli és könyvvizsgálati költségek
5. Kapcsolódó szervezetek és harmadik felek támogatása
6. Vegyes működési költségek
A.4. Ülések és reprezentációs költségek
1. A politikai párt üléseinek költségei
2. Szemináriumokon és konferenciákon való részvétel költ-
ségei

3. Reprezentációs költségek
4. Meghívások költségei
5. Egyéb, ülésekkel kapcsolatos költségek
A.5. Tájékoztatási és publikációs költségek
1. Publikációs költségek
2. Internetoldalak létrehozásának és üzemeltetésének költ-
ségei

3. Reklámköltségek
4. Kommunikációs felszerelések (berendezések)
5. Szemináriumok, kiállítások
6. Választási kampányok (1)
7. Egyéb, tájékoztatással kapcsolatos költségek
A.6. Természetbeni hozzájárulásokkal kapcsolatos kia-

dások
A.7. Elkülönített összeg a „Tartalék az N+1. pénzügyi év

első negyedévében bekövetkező elszámolható kia-
dások fedezete” számára (1)

A. ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KIADÁS
B.1. Nem elszámolható kiadások
1. Készletek
2. Pénzügyi költségek
3. Árfolyamveszteségek
4. Behajthatatlan követelések
5. Egyéb (megnevezendő))
B. ÖSSZES NEM ELSZÁMOLHATÓ KIADÁS
C. ÖSSZES KIADÁS

H.1.A saját források elkülönítése a külön tartalékszámlá-
ra (1)

H. Nyereség/veszteség a nonprofit szabály betartásának
ellenőrzésére (G–H.1.) (1)

Bevételek

Költség-
vetés Tényleges

D.1. A „Tartalék az N. pénzügyi év első negyedévében bekö-
vetkező elszámolható költségek fedezete” feloldása (1)

D.2. Az Európai Parlament támogatása
D.3. Tagsági díjak
3.1. tagpártoktól
3.2. tagoktól
D.4. Adományok
4.1. 500 EUR fölött
4.2. 500 EUR alatt
D.5. Egyéb saját források (az elszámolható kiadások fedezé-

sére) (sorolja fel)

D.6. Természetbeni hozzájárulások

D. BEVÉTELEK (az elszámolható kiadások fedezésére)

E.1. További egyéb saját források (a nem elszámolható kia-
dások fedezésére) (sorolja fel)

E. BEVÉTELEK(a nem elszámolható kiadások fedezésére)
F. ÖSSZES BEVÉTEL
G. Nyereség/veszteség (F–C)

(1) Nem alkalmazandó az európai szintű politikai alapítványokra.
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