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Az európai szintű politikai pártok és alapítványok 

Ahogyan Szilágyi Emese rámutat: a képviseleti demokrácia nem létezhet politikai 
pártok nélkül, a modern képviseleti demokrácia tulajdonképpen „pártok állama”. 

A pártok szervezik és csatornázzák a szavazatokat, kétirányú közvetítő funkciót 
betöltve az állam és a társadalom viszonyában. Szemben az Egyesült Államok 
politikai berendezkedésével, ahol jóval hangsúlyosabb szerep jut az egyéni 
képviselőknek, az európai kontinensen a legfontosabb politikai ügyek társadalmi 
megvitatása kevés sikerrel kecsegtet a pártok aktív közreműködése nélkül. Ez a 
felismerés húzódik az Európai Unió arra irányuló törekvése mögött, hogy az európai 
politikai pártok megerősítésével előmozdítsa az uniós intézményrendszer demokratikus 
legitimitását.1 
 
Az európai szintű politikai pártok kialakulása és fejlődése 
 
Navracsics Tibor a transznacionális pártok európai megjelenését az európai 
integrációval kapcsolatos tervek megjelenéséhez és megvalósításuk kezdeti 
szakaszaihoz köti, amikor a nemzeti pártok a különböző internacionálékban való 
tagságuk mellett európai szintű együttműködést kezdtek kialakítani egymással az 
integrációs terveik megvalósítása érdekében. Kiemelendő az európai 
kereszténydemokrata pártok 1947-ben kialakított kooperációja (1965-től a 
Kereszténydemokraták Európai Uniója- EUCD), ezt követte a szocialista pártok, majd a 
liberálisok  transznacionális együttműködésének kezdete.2 
 
Simon Hix alapján három szakaszát különböztethetjük meg az európai 
transznacionális pártok fejlődésének:  

1. A pártalakulások kora (a hetvenes évek eleje- 1979): a szocialisták 1968-ban 
kezdték meg egy egységes Európai Szocialista Párt szervezésének előkészületeit, 
azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az egységes ideológiát valló pártok – elsősorban 
eltérő kulturális, politikai és történelmi tapasztalataik és hagyományaik miatt – 
nehezen jutnak közös nevezőre az integráció jövőjét illetően,3valamint egyik párt 
sem volt hajlandó feladni autonómiáját egy szupranacionális európai pártközpont 
kedvéért. Következésképpen az egységes európai szintű szocialista párt 
elképzelése meghiúsult, helyette 1974-ben az Európai Közösség Szocialista 
Pártjainak Konföderációja jött létre, amelyben a nemzeti tagpártok 
megtartották önállóságukat, a központ az intézményesített 
információáramlás és az egyeztetés fórumául szolgált. Az európai szocialisták 
pártkonföderációja azonban fontos lépést jelentett, hiszen ösztönzőleg hatott a 
kereszténydemokraták és a liberálisok pártintegrációs törekvéseire. Az 1969-es 
hágai EK-csúcsot követően a Kereszténydemokraták Európai Uniója (EUCD) 
egy állandó konferenciát és egy politikai bizottságot állított fel az EK-
tagállamokban működő kereszténydemokrata pártok számára, amelynek 

                                                                 
1 Szilágyi Emese: Új rendelet az európai politikai pártokról: egy erősebb európai politikai közösség felé? 
arsboni 2016. október 11. https://arsboni.hu/uj-rendelet-az-europai-politikai-partokrol-egy-erosebb-
europai-politikai-kozosseg-fele/ (2020.06.26.) 
2 Navracsics Tibor: Európai belpolitika Korona Kiadó Budapest, 1998. 147.o. 
3 A belga és német szocialisták a szupranacionális európai integráció, míg a brit Labour ennek 
leghangosabb ellenzője volt. 

https://arsboni.hu/uj-rendelet-az-europai-politikai-partokrol-egy-erosebb-europai-politikai-kozosseg-fele/
https://arsboni.hu/uj-rendelet-az-europai-politikai-partokrol-egy-erosebb-europai-politikai-kozosseg-fele/
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feladata egyrészt a tagállami kereszténydemokrata pártok munkájának 
összehangolása, másrészt egy európai szintű kereszténydemokrata párt 
előkészítése volt. A kereszténydemokratákat nem hátráltatta az integráció 
jövőjére vonatkozó eltérő elképzelésekből eredő megosztottság – ahogy az 
európai szocialista pártokat –, így úgy tűnt, ők alapíthatják meg az első 
transznacionális európai pártszervezetet. A pártalapítási folyamat azonban 
megrekedt a névválasztás kérdésén, mert a kereszténydemokraták 
tradicionálisabb irányzatához tartozó olasz és belga pártok ragaszkodtak 
ahhoz, hogy az európai párt nevében szerepeljen a „keresztény” jelző, míg 
mások – elsősorban a német CDU – féltek, hogy a keresztény jelző 
elriasztana egyéb konzervatív pártokat a pártintegrációtól (elsősorban a brit 
és a dán konzervatívokat). A névvitát 1976-ban sikerült lezárni, ekkor jön 
létre az Európai Néppárt. A párt nem föderációként agy konföderációként jött 
létre, hanem egységes transznacionális pártként, amelynek elsődleges célja a 
föderatív Európa elérése volt. 
A legrövidebb pártalakítás a liberálisokhoz köthető. A Liberális 
Internacionálé 1972-es kongresszusa indítványozta annak vizsgálatát, hogy 
létrehozható-e egy európai szintű liberális párt. 1976-ban jött létre az 
Európai Liberálisok és Demokraták Föderációja, amely a jobbközép és 
balközép liberális pártok között húzódó ideológiai vita miatt csak nehezen tudta 
stabilizálni magát. 
Az 1976-os döntés az EP közvetlen választásáról azt a reményt keltette az 
európai transznacionális pártokban és pártszövetségekben, hogy létrejöhet 
a „pártok Európája”, azaz egy olyan európai politikai rendszer, amelynek az 
alapját a transznacionális európai pártok jelentik. Elkezdődött tehát a 
transznacionális pártokon belül európai szintű politikai programok kidolgozása, 
és csúcsszervek létrehozatala a pártszövetségeken belül. 

2. A stagnáció időszaka (1979-1990): az 1979-es első EP-választás azonban 
kiábrándulást hozott. Egyrészt a választási felkészülés kiélezte a 
transznacionális pártokon, pártszövetségeken belüli ellentéteket az egyes 
tagpártok között, másrészt – tekintettel arra, hogy az EP-nek továbbra sem volt 
lényegi beleszólás a közösségi döntéshozatalba – a transznacionális pártok 
nem voltak érdekeltek és motiváltak európai szintű politikai problémákat 
zászlajukra tűzni. Az EP választások tulajdonképpen sajátos időközi 
választásokká váltak, amelyek kampányát tagállami kérdések uralták. Ebben a 
periódusban új transznacionális párt nem jött létre. 
Ebben az időszakban is tapasztalható volt szerényebb mértékű elmozdulás a 
pártok integrációja irányába. A liberálisokétól eltekintve a másik két 
transznacionális pártszövetség kohéziója erősödött az 1984-es és az 1989-es EP-
választásokra, 1989-re mindhárom pártszövetség saját programmal tudott 
kiállni. Az 1986-os Egységes Európai Okmány (EEO) bevezette az 
együttműködési eljárást, ami nagyobb beleszólást engedett az EP-nek a közösségi 
döntéshozatalba lökést adva a transznacionális pártok integrációs törekvéseinek. 
Az 1989-es választásokon az első szupranacionális kampánytémák a 
környezetvédelem – jelentőségét az 1986-os csernobili atomkatasztrófa 
jelentősen felerősítette – és az EEO további reformjai témakörében.  

3. Az újjáéledés periódusa (1990-): a transznacionális pártoknak új lendületet 
adott a Maastrichti Szerződést előkészítő kormányközi konferencia, amely a 
gazdasági és monetáris együttműködés magasabb szintre emelése mellett a 
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politikai unió létrehozatalának kérdésével is foglalkozott, új perspektívát jelentve 
a transznacionális pártoknak. Másrészt az immár politikai kérdésekről is folyó 
integrációs vitában felélénkült a csaknem elfeledett bal-jobboldali ellentét. A 
hidegháborús légkörben a közös ellenség miatt egymással feltűnően engedékeny 
kereszténydemokraták és szocialisták a külső veszély eltűnésével immár 
látványosan kifejezésre juttatták egymástól eltérő elképzeléseiket.  
A kiéleződő ideológiai viták az európai integráció gyakorlati kérdéseit 
illetően pedig szükségessé tették a szorosabban szervezett európai 
pártszervezetek létrehozatalát. Ennek következtében az Európai Néppárt 
kohéziója tovább erősödött (hiszen a Néppárt kezdettől fogva egységes európai 
párt volt), 1992-ben létrejött az Európai Szocialisták Pártja, 1993-ban pedig 
az Európai Liberális, Demokrata és Reformista Párt. 1993-ban új 
transznacionális pártformációként jött létre a környezetvédelmet fókuszba 
állító Zöld Pártok Európai Föderációja.4 
 

Az európai szintű politikai pártok uniós szabályozása 

Az EU jogában a politikai pártok szerepét a Maastrichti Szerződés formalizálta 

első ízben. A szerződés szövege szerint a politikai pártok hozzájárulnak a közös 

Európa-tudat kialakulásához és az Unió polgárai véleményének kifejezéséhez. A Nizzai 

Szerződés hatalmazta fel az Európai Tanácsot az európai politikai pártokra és 

finanszírozásukra vonatkozó joganyag megalkotására. Ennek megvalósulása az 

Európai Parlament és Tanács 2004/2003 EK rendelete volt. Ezt 2007-ben 

módosította az 1524/2007 EK rendelet. A két dokumentum definiálta az európai 

 politikai pártokat és alapítványokat, továbbá lehetővé tette az EU 

költségvetéséből való finanszírozásukat. A valóságban azonban csupán egymással 

laza szövetségben álló nemzeti pártok csoportosulásai alakultak ki, amelyek nem tudnak 

elszakadni az őket alkotó nemzeti pártok tagállami kérdéseket előtérbe helyező politikai 

programjaitól. 

Az európai szintű politikai pártok első szabályozása tehát abban a meggyőződésben 

született, hogy ha léteznek közös szabályok, azok majd indukálják egy európai politikai 

közösség, és az európai ügyekről zajló politikai diskurzus kialakulását. Ezek a remények 

azonban nem látszottak beigazolódni. Az Európai Parlament alkotmányügyi 

bizottságának felkérésére 2007-ben készült beszámoló megállapította, hogy még 

távoli az olyan működőképes európai politikai pártok létrejötte, amelyek képesek 

valós európai politikai életet generálni. A dokumentum újabb jogalkotást javasolt 

a pártok infrastruktúrájának erősítése, működésük átláthatóbbá tétele és 

társadalmi érzékelhetőségük javítása érdekében. A javaslatok alátámasztására 

kifejtette, hogy az EU intézményei túl távoliak ahhoz, hogy üzeneteiket hatékonyan 

eljuttathassák a közvéleményhez. A tagállami kormányok ugyan rendszeresen 

tájékoztathatnák az állampolgárokat, azonban ezt csak szűk keretek között teszik, hiszen 

őket a nemzeti politikai érdekek motiválják. Ezért valódi európai politikai diskurzus 

                                                                 
4 Simon Hix: ‘The Transnational Party Federations’, in John Gaffney (ed.) Political Parties and the 
European Union, London: Routledge, 1996. 308-331 o. 313-320.o. 
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helyett az európai ügyek interpretálására és megvitatására a nemzetállami érdekek 

szűrőjén keresztül kerül sor.5 

Mindezek hatására az Európai Parlament és a Tanács az eddigieknél jóval 
részletezőbb szabályozást fogadott el 2014-ben, ez az Európai Parlament és 
Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete, amely 2017. január 1-től 
alkalmazandó. Az új rendelet szellemisége szerint a nemzetek fölött tevékenykedő 
politikai szervezetek segítenek megerősíteni a polgárok európai identitását, kitöltik a 
nemzeti és az európai politikai diskurzus között tátongó szakadékot és erősebb 
összeköttetést teremtenek az európai civil társadalom és az unió intézményei között. Az 
európai politikai pártok feladata, hogy elősegítsék az uniós döntéshozatali eljárások jobb 
megértését a közvélemény számára és erősítsék az európai parlamenti választásokon 
való részvételi hajlandóságot. Ennek érdekében a rendelet elismerte európai jogi 
személyiségüket is. A rendelet a pártfinanszírozási szabályok megreformálásával az 
európai politikai pártokat transzparensebbé és hatékonyabbá kívánta tenni.6  

Fontos újítása a rendeletnek az európai politikai pártok mellett működő európai szintű 
politikai alapítványok és finanszírozásuk szabályozása. 

A Hatóság 

A 2014-es rendelet létrehozott egy új hatóságot, amely feladata, hogy nyilvántartásba 
vegye, felügyelje és ellenőrizze az európai politikai pártok és alapítványok működését, 
továbbá elérhetővé tegye a nyilvántartásba vétellel összefüggő információkat. A 
hatóságnak 2016. szeptember 1-ig kellett felállnia. 

A rendelet 6-11. cikkeinek értelmében a Hatóság dönt az európai politikai pártok és 
európai politikai alapítványok bejegyzéséről és nyilvántartásból való törléséről. A 
bejegyzésre irányuló kérelmet a Hatósághoz kell benyújtani. Európai politikai alapítvány 
bejegyzésére irányuló kérelem kizárólag azon az európai politikai párton keresztül 
nyújtható be, amelyhez a kérelmező formálisan kapcsolódik. 

A Hatóság ezen túlmenően rendszeresen ellenőrzi, hogy a bejegyzett európai politikai 
pártok és európai politikai alapítványok folyamatosan megfelelnek-e a kritériumoknak. 

A hatóság az előírásoknak nem megfelelő pártokkal szemben szankciókat alkalmazhat: 
lehetősége van az európai politikai párt vagy alapítvány nyilvántartásból való törlésére; 
pénzügyi szankciók kiszabására; az európai politikai párt vagy alapítvány költségvetési 
forrásból való kizárására öt, illetve tíz évre. Az eltérő szankciók közötti választás 
lehetősége arányos rendszert eredményez.  

 

 

 

                                                                 
5 Szilágyi 2016. 
6 Uo. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/061dfa32-63f6-11e4-9cbe-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_1
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Az európai szintű politikai párt fogalma és a bejegyzés kritériumai: 

Európai politikai párt: a rendeletben meghatározott feltételeknek és eljárásoknak 
megfelelően a Hatóság által bejegyzett, politikai célokat követő politikai 
szövetség. 

A politikai szövetség európai politikai pártként való bejegyzését kérelmezheti, 
amennyiben megfelel a következő a rendelet 3. cikkében rögzített feltételeknek: 

 székhelye az alapszabályában foglaltak szerint a tagállamok valamelyikében 

található; 

 politikai szövetség tagpártjai képviseltetik magukat a tagállamok legalább 
egynegyedében európai parlamenti, nemzeti parlamenti, regionális 
parlamenti képviselők vagy regionális közgyűlési tagok révén, vagy a 
politikai szövetség vagy tagpártjai a legutóbbi európai parlamenti 
választásokon a tagállamok legalább egynegyedében megkapták az adott 
tagállamok mindegyikében a leadott szavazatok legalább három 
százalékát; 

 tagpártjai nem tagjai másik európai politikai pártnak; 

 programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja az Uniónak az EUSZ 2. 

cikkében rögzített alapértékeit, azaz az emberi méltóságot, a szabadságot, a 

demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a 

kisebbségekhez tartozó személyek jogait; 

 a politikai szövetség vagy tagjai részt vettek európai parlamenti 

választásokon, vagy nyilvánosan kifejezték a következő európai parlamenti 

választásokon való részvételre irányuló szándékukat; 

 nem törekszik haszonszerzésre. 

 

Bejegyzett európai szintű politikai pártok 2020 júniusában:  

 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Párt (Alliance of Liberals and 

Democrats for Europe Party) 

Európai Néppárt (European People’s Party) 

Európai Szocialisták Pártja (Party of European Socialists) 

Európai Demokrata Párt (European Democratic Party) 

Európai Szabad Szövetség (European Free Alliance)  

Európai Zöld Párt (European Green Party) 

Európai Baloldal (Party of the European Left) 

Európai Konzervatívok és Reformerek (European Conservatives and Reformists Party) 

Európai Keresztény Politikai Mozgalom (European Christian Political Movement) 

Identitás és Demokrácia (Identité et Démocratie Parti)7 

 

                                                                 
7 http://www.appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/registered-parties.html# (2020.06.26.) 

http://www.appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/registered-parties.html
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Az európai politikai alapítvány fogalma és a bejegyzés kritériumai: 

A rendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint európai politikai alapítvány valamely 
európai politikai párthoz formálisan kapcsolódó, a rendeletben meghatározott 
feltételeknek és eljárásoknak megfelelően bejegyzett szervezet, amely tevékenysége 
révén – az Unió céljai és alapvető értékei tiszteletben tartásával – az európai politikai 
párt céljait azáltal támogatja és egészíti ki, hogy az alábbi feladatok közül egyet 
vagy többet ellát: 

 megfigyeli és elemzi a közérdekű európai politikai kérdésekről és az európai 
integráció folyamatáról szóló vitát, valamint hozzájárul ahhoz; 

 közérdekű európai politikai kérdésekhez kapcsolódó tevékenységeket, például 
szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat és tanulmányokat szervez és 
támogat az érdekelt felek, köztük ifjúsági szervezetek és a civil társadalom más 
képviselőinek részvételével; 

 a demokrácia előmozdítása érdekében együttműködést alakít ki, többek között 
harmadik országokban is; 

 keretet biztosít a nemzeti politikai alapítványok, a tudományos élet képviselői és 
egyéb érdekelt felek európai szintű együttműködéséhez; 

Az európai politikai alapítványként való bejegyzés feltételei a rendelet 3. cikkének (2) 
bekezdése értelmében: 

 az e rendeletben meghatározott feltételek és eljárások szerint bejegyzett 
európai politikai párthoz kapcsolódik; 

 székhelye az alapszabályában foglaltak szerint a tagállamok valamelyikében 
található; 

 különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben tartja az 
Uniónak az EUSZ 2. cikkében rögzített alapértékeit, azaz az emberi 
méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot 
és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait; 

 céljai kiegészítik annak az európai politikai pártnak a céljait, amelyhez 
kapcsolódik; 

 irányító testületének tagjai legalább a tagállamok egynegyedéből 
származnak;  

 nem törekszik haszonszerzésre. 

Bejegyzett európai szintű politikai pártok 2020 júniusában: 
Wilfried Martens Centre for European Studies  
European Liberal Forum  
Institute of European Democrats  
Green European Foundation  
Foundation for European Progressive Studies  
Sallux  
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New Direction - The Foundation for European Reform  

Coppieters Foundation  

Transform Europe  

Association pour l’Identité et Démocratie Fondation8 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásával 
kapcsolatban a rendelet 12 és 13. cikke leszögezi: európai jogi személyiséggel 
rendelkeznek, valamint jogilag elismertek és jogképesek az összes tagállamban. 

Finanszírozás (19-20.cikk) 

A finanszírozás feltételei  

 A rendeletben meghatározott feltételek és eljárások alapján bejegyzett európai politikai 
párt, amely legalább egy tagja által képviselteti magát az Európai Parlamentben Európai 
Unió általános költségvetéséből nyújtott finanszírozásért folyamodhat. 

Az az európai politikai alapítvány, amely a finanszírozás iránti kérelem benyújtására 
jogosult európai politikai párthoz kapcsolódik, az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott finanszírozásért folyamodhat. 

Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás vagy 
támogatás európai politikai párt esetében nem haladhatja meg a párt költségvetésében 
feltüntetett éves visszatéríthető kiadások 85 %-át, európai politikai alapítvány esetében 
pedig az alapítvány támogatható felmerült költségeinek 85 %-át.  

A finanszírozás elosztása 

A támogatásban részesülő európai politikai pártok és európai politikai alapítványok 
számára rendelkezésre álló vonatkozó előirányzatokat évente, a következő elosztási 
kulcs alapján kell elosztani: 

 15 %-ot egyenlő részekben osztanak el a kedvezményezett európai politikai 
pártok között, 

 85 %-ot abban az arányban osztanak el a kedvezményezett európai politikai 
pártok között, amelyet képviselőik a választott európai parlamenti képviselők 
között képviselnek. 

Ugyanezt az elosztási kulcsot kell alkalmazni a finanszírozás európai politikai 
alapítványok számára történő odaítélése során, európai politikai pártokkal való 
kapcsolatuk alapján. 

Adományok és hozzájárulások 

                                                                 
8 http://www.appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/registered-foundations.html 
(2020.06.26.) 

http://www.appf.europa.eu/appf/en/parties-and-foundations/registered-foundations.html
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Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány évente és adományozónként 
legfeljebb 18 000 EUR értékben adományokat fogadhat el természetes vagy jogi 
személyektől. 

Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány éves pénzügyi 
beszámolójának benyújtásakor egyúttal a támogatók listáját is továbbítja, az általuk 
nyújtott adományokkal együtt, megjelölve az egyes adományok jellegét és értékét.  

A természetes személyektől származó, 1 500 EUR értéket meghaladó, de legfeljebb 
3 000 EUR értékű adományok esetében az érintett európai politikai pártnak vagy 
európai politikai alapítványnak jeleznie kell, hogy a megfelelő adományozók 
hozzájárultak-e előzetesen írásban a nyilvánosságra hozatalhoz. 

Az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány által az európai parlamenti 
választásokat megelőző hat hónapos időszakon belül kapott adományokat hetente, 
írásban be kell jelenteni a Hatóságnak. 

Az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány által elfogadott, 12 000 EUR-t 
meghaladó értékű egyedi adományokat késedelem nélkül, írásban be kell jelenteni a 
Hatóságnak. 

Az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány nem fogadhat el: 

 névtelen adományokat vagy hozzájárulásokat; 
 az Európai Parlamentben működő politikai csoportok költségvetéséből származó 

adományokat; 
 valamely tagállam vagy harmadik ország hatóságától, illetve olyan vállalkozástól 

származó adományokat, amely felett ilyen hatóságától közvetlen vagy közvetett 
módon meghatározó befolyást gyakorolhat tulajdonjoga, pénzügyi részesedése 
vagy az adott vállalkozásra irányadó szabályok alapján; vagy 

 harmadik országbeli magánszervezetektől vagy olyan harmadik országból 
származó magánszemélyektől származó adományokat, akik nem rendelkeznek 
szavazati joggal az európai parlamenti választásokon. 

Az európai politikai párt hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól. E hozzájárulások értéke 
nem haladhatja meg az adott európai politikai párt éves költségvetésének 40 %-át. 

Az európai politikai alapítvány hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól és attól az európai 
politikai párttól, amelyhez kapcsolódik. E hozzájárulások értéke nem haladhatja meg az 
adott európai politikai alapítvány éves költségvetésének 40 %-át, és e hozzájárulások 
nem származhatnak olyan forrásból, amelyet valamely európai politikai párt e rendelet 
szerint az Európai Unió általános költségvetéséből kapott. 

Számvitel, beszámolási és auditálási kötelezettségek(23. cikk) 

Az európai politikai párt és az európai politikai alapítvány a pénzügyi év végétől 
számított legfeljebb hat hónapon belül benyújtja a Hatóság számára a következőket: 
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 a székhely szerinti tagállamában hatályos jogszabályok alapján elkészített, 
a bevételek és a kiadások, illetve az eszközök és kötelezettségek pénzügyi év eleji 
és pénzügyi év végi összegét bemutató éves pénzügyi beszámolóját. 

 az éves pénzügyi beszámolók megbízhatóságát és az abban foglalt bevételek 
és kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, független testület vagy 
szakértő által készített külső audit jelentést; 

 az adományozók és hozzájárulók és az általuk nyújtott adományok 
bejelentett listáját. 

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok kötelesek minden kért 
információt audit céljából a független testületek és szakértők rendelkezésére bocsátani. 

A független testületek, illetve szakértők tájékoztatják a Hatóságot, amennyiben az Unió 
pénzügyi érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció 
gyanúja merül fel.  

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok ellenőrzésére 
vonatkozó általános szabályok (24.cikk): 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok megfelelését az e 
rendelet szerinti kötelezettségeknek a Hatóság, az Európai Parlament engedélyezésre 
jogosult tisztviselője és az illetékes tagállamok egymással együttműködve ellenőrzik. 

Szankciók (27.cikk): 

A Hatóság úgy határoz, hogy szankcióként az európai politikai pártot vagy európai 
politikai alapítványt törli a nyilvántartásból ha: 

 a szóban forgó pártot vagy alapítványt uniós pénzügyi érdekeket sértő jogellenes 
tevékenységben való részvétel miatt jogerősen elítélték; 

 amennyiben megállapítást nyer, hogy már nem felel meg a politikai pártként vagy 
alapítványként való bejegyzés feltételei közül egynek vagy többnek; 

 amennyiben a nemzeti jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítésének 
súlyos elmulasztása miatt valamely tagállam által benyújtott, a nyilvántartásból 
való törlésre irányuló kérelem megfelel az erre vonatkozó követelményeknek. 

A Hatóság pénzügyi szankciót szab ki például a következő helyzetekben: 

 amennyiben az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány 

elmulasztja benyújtani az adományozók és adományaik listáját, vagy amennyiben 

az adományokat elmulasztja bejelenteni; 

 amennyiben az európai politikai párt vagy az európai politikai alapítvány tiltott 

adományokat és hozzájárulásokat fogad el. 

Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője az európai politikai 
pártot vagy európai politikai alapítványt legfeljebb 5 évre – bármely ötéves 
időszakon belüli ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb 10 évre – kizárhatja a 
jövőbeli uniós finanszírozásból, amennyiben vétkesnek találják uniós pénzügyi 
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érdekeket sértő jogellenes tevékenységben való részvétel miatt vagy  bármikor 
szándékosan elmulasztott információt szolgáltatni, szándékosan hamis vagy félrevezető 
információt szolgáltatott. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Simon Hix alapján sorolja fel az európai transznacionális pártok fejlődési 

szakaszait! 

2. Melyik alapszerződés tett említést az európai szintű pártokról első ízben? 

3. Milyen feltételei vannak az európai szintű politikai pártként való bejegyzésnek? 

4. Milyen feltételei vannak az európai szintű politikai alapítványként való 

bejegyzésnek? 

5. Ismertesse a Hatóság feladatait! 

6. Milyen adományokat nem fogadhatnak el az európai szintű politikai pártok és 

alapítványok? 

7. Milyen számviteli, beszámolási és auditálási kötelezettségei vannak az európai 

szintű politikai pártoknak és alapítványoknak? 

8. Soroljon fel legalább öt európai szintű politikai pártot! 

9. Soroljon fel legalább öt európai szintű politikai alapítványt! 

10. Milyen szankciókat alkalmazhat a Hatóság az európai szintű politikai pártokkal és 

alapítványokkal szemben? 

 

 

 

 


