
1 
 

Status i finansowanie europejskich partii 
politycznych 
 
wg stanu na 24.01.2018 
 

 
 

MATERIAŁY OIDE 
 
13 września 2017 Komisja przedstawiła projekt zmiany rozporządzenia nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania 

europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, który ma zwiększyć rozpoznawalność, transparentność i 

rozliczalność europejskich partii politycznych, a także czytelność powiązań między nimi a afiliowanymi partiami politycznymi 

na poziomie państw członkowskich UE.  

Zasygnalizowano prace nad projektem polskiej ustawy o europejskiej partii i fundacji politycznej. 

Przedstawiono najważniejsze dokumenty oraz odnośniki do wybranych publikacji i stron internetowych.  
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I. WPROWADZENIE 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 TUE Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej 

świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie PE i Rady nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii 

politycznych (pkt 6 poniżej) weszło w życie 1 stycznia 2017, a finansowanie europejskich partii politycznych i fundacji 

politycznych z budżetu ogólnego UE na podstawie tego rozporządzenia przewidziane jest dla działań, które zostaną 

rozpoczęte w 2018 r. lub później. Rozporządzenie wprowadza specjalny europejski status prawny dla europejskich partii 

politycznych i powiązanych z nimi fundacji oraz określa warunki, które muszą spełnić partie i fundacje polityczne, aby 

zarejestrować się jako europejskie podmioty prawne i uzyskać dostęp do finansowania z budżetu UE.  

Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne posiadają europejską osobowość prawną: są uznawane w 

świetle prawa i posiadają zdolność prawną we wszystkich państwach członkowskich (art. 12 i 13 rozp.). Podmioty te nabywają 

osobowość prawną w dniu opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE decyzji o rejestracji wydanej przez Urząd ds. 

Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. 

Warunki rejestracji obejmują reprezentację w odpowiedniej liczbie państw członkowskich oraz poszanowanie, zarówno w 

programie, jak i w działaniach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE (godności osoby ludzkiej, 

wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i praw człowieka).  

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, powołany w 2016 roku, prowadzi rejestr, 

podejmuje decyzje o rejestracji lub usunięciu z rejestru (po konsultacji ze specjalnie utworzonym komitetem) europejskich 

partii i fundacji politycznych, zajmuje się weryfikacją spełniania przez nie warunków rejestracji oraz nakładaniem kar 

finansowych.  

13 września 2017 przewodniczący Komisji Europejskiej J.-C. Juncker – odpowiadając na postulaty zawarte w rezolucji PE z 

15 czerwca 2017 – ogłosił przyjęcie przez Komisję wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia 1141/2014 (pkt 1), w celu 

wzmocnienia legitymacji demokratycznej i zwiększenia przejrzystości europejskich partii politycznych.  

Komisja zaproponowała wprowadzenie kilku zmian, obejmujących m.in. następujące kwestie: 

 rejestracja: w odniesieniu do podmiotów popierających rejestrację powinno się brać pod uwagę tylko partie 

polityczne, a nie osoby fizyczne;  

 współfinansowanie: obniżenie progu współfinansowania ze środków własnych z 15% do 10% dla europejskich partii 

politycznych oraz do 5% dla fundacji politycznych, 
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 przejrzystość: partie wchodzące w skład europejskich partii politycznych mają publikować na swoich stronach 

internetowych program i logo partii europejskiej, do której należą,  

 proporcjonalność: finansowanie europejskich partii politycznych ma lepiej odzwierciedlać rzeczywiste poparcie 

wyborców: 95% całkowitego budżetu (obecnie 85%) będzie rozdzielane proporcjonalnie do liczby członków 

wybranych do PE, 

 skuteczniejsze egzekwowanie: doprecyzowano i uzupełniono kryteria pozwalające usunąć partię lub fundację 

polityczną z rejestru oraz rozszerzono zakres działań w celu odzyskania środków nieprawidłowo wydanych. 

24 listopada 2017 Komisja Spraw Konstytucyjnych PE przyjęła sprawozdanie w sprawie projektu. KE dąży do przyjęcia 
rozporządzenia w 2018 roku, tak aby nowe przepisy mogły wejść w życie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 
2019.  
 
Polska 

W Polsce obecnie trwają prace1 nad projektem ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej, 

mającej zapewnić możliwość stosowania w Polsce rozporządzenia nr 1141/2014. 
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1 Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, rozp. 1141/2014 przyznaje  europejskim partiom politycznym i europejskim fundacjom 
politycznym europejską osobowość prawną, która związana jest z faktem ich rejestracji przez Urząd. Przyjęto założenie, że niezbędne 
jest jednoznaczne określenie krajowych ram prawnych, które będą miały zastosowanie do europejskich partii i  fundacji politycznych 
posiadających siedzibę w Polsce, co w optymalny sposób powinno nastąpić poprzez wyraźne odesłanie do odpowiedniego stosowania 
przepisów regulujących funkcjonowanie konkretnych rodzajów osób prawnych obecnych w polskim systemie prawnym. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0373&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0373&language=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=COM%3A2017%3A0481%3AFIN
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2017-0274%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2017-0274%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fPL&language=PL
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/566315be-8585-4e04-acf5-c11f69b61d7d/2015-COM-Implementing-Act-Register-numbers-extracts-PL.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/566315be-8585-4e04-acf5-c11f69b61d7d/2015-COM-Implementing-Act-Register-numbers-extracts-PL.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/566315be-8585-4e04-acf5-c11f69b61d7d/2015-COM-Implementing-Act-Register-numbers-extracts-PL.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0e1ecb64-23b2-4869-9d7d-128262a91856/2015-COM-Delegated-Act-Register-documents-PL.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0e1ecb64-23b2-4869-9d7d-128262a91856/2015-COM-Delegated-Act-Register-documents-PL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1141&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1141&from=PL
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-481_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-481_en
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/20150201PVL00101/Partie-i-fundacje-polityczne
http://www.appf.europa.eu/appf/pl/home/welcome.html
http://www.feps-europe.eu/assets/db5eda48-2e3d-4347-ab73-b58759f010df/book%20democratic%20legitimacy%20and%20political%20leadership%20in%20the%20eu.pdf
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