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INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE 

ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A 
EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE 

Rozhodnutí Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace 

ze dne 26. listopadu 2020 

o zamítnutí registrace neziskové organizace Aliance pro mír a svobodu 

(Pouze anglické znění je závazné) 

(2020/C 448/01) 

ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu 
a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (1), zejména na článek 9 tohoto nařízení, 

s ohledem na žádosti předložené neziskovou organizací Aliance pro mír a svobodu, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „úřad“) obdržel dne 12. a 26. srpna 2020 od 
neziskové organizace Aliance pro mír a svobodu (dále jen „aliance“) žádosti o registraci jako evropská politická 
strana. 

(2) Tyto žádosti podle všeho vycházejí z předchozí registrace aliance jako evropské politické strany podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 (2). 

(3) Dne 27. srpna 2020 úřad připomněl, že aliance byla vymazána z rejstříku rozhodnutím ze dne 13. září 2018 (3), 
a proto musela předložit žádost o novou registraci podle nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. 

(4) Dne 4. září 2020 aliance předložila dokumenty, které byly zřejmě totožné s dokumenty předloženými dne 12. a 26. 
srpna. 

(1) Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1. 
(2) Rozhodnutí úřadu ze dne 9. února 2018 o registraci Aliance pro mír a svobodu (Úř. věst. C 193, 6.6.2018, s. 9). 
(3) Rozhodnutí úřadu ze dne 13. září 2018 o výmazu Aliance pro mír a svobodu z rejstříku (Úř. věst. C 417, 16.11.2018, s. 11). 
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(5) Dne 8. září 2020 úřad obdržel doklad o členství Národnědemokratické strany Německa (Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands). 

(6) Dne 10. září 2020 úřad opět uvedl, že aliance musí předložit žádost o registraci jako evropská politická strana. 

(7) Dne 18. září 2020 aliance podala další žádost (spolu s předchozími žádostmi, dále jen „žádost“), která mimo jiné 
zahrnovala doklady o členství stran Falange Española de las JONS (Španělsko) a E.LA.SYN. (Řecko). 

(8) Dne 19. října 2020 úřad informoval alianci o tom, že její žádost není úplná, a dále jí sdělil, že předložení dokladů 
o členství pouze ze tří členských států není v žádném případě pro registraci dostatečné. 

(9) Dne 26. října 2020 úřad přijal předběžné posouzení adresované alianci, v němž vyjádřil předběžný názor, že žádost 
nesplňuje alespoň jednu z podmínek stanovených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. 

(10) Aliance zejména neprokázala, že splňuje podmínku stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EU, Euratom) 
č. 1141/2014 („požadavek na minimální zastoupení“). 

(11) Podle tohoto ustanovení je registrace evropské politické strany podmíněna tím, že žadatel prokáže, že jeho členské 
strany jsou alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupeny poslanci Evropského parlamentu, vnitrostátních 
parlamentů, regionálních parlamentů nebo regionálních shromáždění, nebo že on nebo jeho členové obdrželi 
alespoň v jedné čtvrtině členských států nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních 
volbách do Evropského parlamentu. 

(12) Pokud jde o zastoupení členských stran, dokumenty v žádosti aliance, které by mohly případně být přijaty, se týkaly 
pouze tří členských států: i) Německa, ii) Řecka a iii) Španělska. Taková míra zastoupení nesplňuje požadavky na 
minimální zastoupení v alespoň sedmi členských státech. 

(13) Aliance navíc nepředložila dokumenty, které by prokazovaly, že aliance nebo její členské strany obdržely alespoň 
v sedmi členských státech nejméně tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do 
Evropského parlamentu, a v každém případě by se uplatnily obdobně argumenty uvedené v bodu odůvodnění (12). 

(14) Úřad ve svém předběžném posouzení vyzval alianci, aby předložila veškeré připomínky písemně do 10. listopadu 
2020, a rovněž zopakoval, že žádost je v každém případě neúplná. 

(15) V reakci na předběžné posouzení nepředložila aliance žádné připomínky nebo komentáře. 

(16) S ohledem na výše uvedené skutečnosti není třeba, aby úřad posuzoval obsah zbývající části žádosti. 

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Žádost o registraci jako evropská politická strana, kterou předložila nezisková organizace Aliance pro mír a svobodu, se 
tímto zamítá. 
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Článek 2 

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení. 

Článek 3 

Toto rozhodnutí je určeno pro: 

Alianci pro mír a svobodu 
Rue Abbé Cuypers 3 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

V Bruselu dne 26. listopadu 2020.  

Za Úřad pro evropské politické strany a 
evropské politické nadace 

ředitel 
M. ADAM     
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