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I. WPROWADZENIE 

Przepisy dotyczące statusu i finansowania partii politycznych na poziomie europejskim wprowadzono na mocy 

rozporządzenia nr 2004/2003, które weszło w życie w 2004 roku. Rozporządzenie to zostało zmienione 

rozporządzeniem nr 1524/2007, w którym określono rolę i zasady udzielania wsparcia finansowego dla fundacji 

politycznych, powiązanych z partiami politycznymi i wspierających ich działalność. 

 

26 stycznia 2011 Komisja Spraw Konstytucyjnych PE zorganizowała wysłuchanie publiczne dotyczące perspektyw 

rozwoju partii politycznych na szczeblu europejskim. Podczas wysłuchania dokonano oceny funkcjonowania 

rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, omówiono rolę partii w europejskiej demokracji, kwestie dotyczące ich 

finansowania oraz zaproponowano zmiany, które należałoby wprowadzić w przepisach prawa. 

 

17 lutego 2011 Komisja Spraw Konstytucyjnych PE rozpatrzyła projekt sprawozdania Marietty Giannakou w sprawie 

stosowania rozporządzenia nr 2004/2003. Zaproponowano w nim wprowadzenie jednolitej europejskiej formy 

prawnej dla europejskich partii politycznych, poprzez ustanowienie wspólnego statusu politycznego, prawnego i 

podatkowego tych partii. Komisja Spraw Konstytucyjnych przyjęła sprawozdanie 15 marca 2011. Parlament 

Europejski uchwalił rezolucję w tej sprawie 6 kwietnia 2011. 

 
 

II. DOKUMENTY I KOMUNIKATY PRASOWE 

1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania rozporządzenia 
(WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz 
zasad dotyczących ich finansowania (2010/2201(INI)) 
 

2. Sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów 
regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania 
(2010/2201(INI)), 18.03.2011 
 

3. Informacja prasowa PE: EU-level political parties need legal status, says Constitutional Committee, 
15.03.2011 
 

4. Projekt sprawozdania w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów 
regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania 
(2010/2201(INI)), 8.02.2011 

 
5. Informacja prasowa PE: Europejskie partie polityczne: Jak ułatwić im działanie?, 31.01.2011 
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