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(2018/C 417/05)

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH,

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając 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 (1), 
w szczególności jego art. 40a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 13 września 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowa
nia europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (2).

(2) W dniu 20 września 2017 r. Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 
(„Urząd”) otrzymał od Sojuszu Europejskich Ruchów Narodowych („wnioskodawcy”) wniosek o rejestrację 
w charakterze europejskiej partii politycznej zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 1141/2014.

(3) W dniu 12 stycznia 2018 r. Urząd przyjął decyzję o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako europejskiej partii poli
tycznej („decyzja o rejestracji”).

(4) W dniu 6 kwietnia 2018 r. decyzja o rejestracji została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
a wnioskodawca uzyskał europejską osobowość prawną.

(5) W dniu 3 maja 2018 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/673 (3) zmie
niające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014. Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/673 weszło w życie 
w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 4 maja 2018 r., i zmieniło m.in. 
warunki uzyskania rejestracji jako europejska partia polityczna.

(6) Zgodnie z art. 40a ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 europejskie partie polityczne zarejestro
wane przed dniem 4 maja 2018 r. były zobowiązane do przedłożenia najpóźniej do dnia 5 lipca 2018 r. doku
mentów potwierdzających, że spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1 lit. b) i ba) rozporządzenia (UE, Eura
tom) nr 1141/2014, z późniejszymi zmianami („zmienione warunki rejestracji”).

(7) W dniu 4 maja 2018 r. Urząd skierował do wszystkich zarejestrowanych europejskich partii politycznych pismo 
informujące je o zakończeniu procesu ustawodawczego prowadzącego do przyjęcia rozporządzenia (UE, Eura
tom) 2018/673 („pismo z dnia 4 maja 2018 r.”). W piśmie z dnia 4 maja 2018 r. określono skutki nowych ram 
prawnych i przypomniano europejskim partiom politycznym o obowiązku przedłożenia do dnia 5 lipca 2018 r. 
dokumentów potwierdzających, że spełniają zmienione warunki rejestracji.

(8) Do dnia 5 lipca 2018 r. wnioskodawca nie przedłożył dokumentów potwierdzających, że spełnia zmienione 
warunki rejestracji.

(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
(2) COM/2017/0481 final – 2017/0219 (COD).
(3) Dz.U. L 114 I z 4.5.2018, s. 1.
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(9) W dniu 3 sierpnia 2018 r. Urząd skierował do wnioskodawcy wstępną ocenę, żeby umożliwić mu zgłoszenie 
uwag w trybie art. 34 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 do zmienionych warunków rejestracji 
i w sprawie nieprzedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów do dnia 5 lipca 2018 r.

(10) Wnioskodawca nie zgłosił uwag w odpowiedzi na wstępną ocenę Urzędu z dnia 3 sierpnia 2018 r.

(11) Zgodnie z art. 40a ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 Urząd uznaje, że wnioskodawca nie zdo
łał wykazać do dnia 5 lipca 2018 r., iż spełnia warunki rejestracji, oraz że w związku z tym należy usunąć 
wnioskodawcę z rejestru,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym usuwa się z rejestru Sojusz Europejskich Ruchów Narodowych.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

Sojusz Europejskich Ruchów Narodowych
11 rue de Wissembourg
67000 Strasburg
FRANCJA

Sporządzono w Brukseli dnia 29 sierpnia 2018 r.

W imieniu Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych 
i Europejskich Fundacji Politycznych

M. ADAM

Dyrektor
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