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INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I 
EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH 

Decyzja Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

o nierejestrowaniu Przymierza na rzecz Pokoju i Wolności ASBL 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

(2020/C 448/01) 

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 szcze
gólności jego art. 9, 

uwzględniając dokumenty otrzymane od Przymierza na rzecz Pokoju i Wolności ASBL, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniach 12 i 26 sierpnia 2020 r. Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 
(„Urząd”) otrzymał od Przymierza na rzecz Pokoju i Wolności ASBL („APF”) dokumenty do celów rejestracji jako 
europejskiej partii politycznej. 

(2) Zgłoszenie to wydaje się opierać na wcześniejszej rejestracji APF jako europejskiej partii politycznej na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 (2). 

(3) 27 sierpnia 2020 r. Urząd przypomniał, że APF zostało usunięte z rejestru decyzją z 13 września 2018 r. (3), zatem 
w celu ponownej rejestracji musi złożyć wniosek o rejestrację na postawie rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 1141/2014. 

(4) 4 września 2020 r. APF przedłożyło zbiór dokumentów, które okazały się tożsame z przekazanymi już 12 i 26 
sierpnia. 

(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1. 
(2) Decyzja Urzędu z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie rejestracji Przymierza na rzecz Pokoju i Wolności (Dz.U. C 193 z 6.6.2018, s. 9). 
(3) Decyzja Urzędu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie usunięcia Przymierza na rzecz Pokoju i Wolności z rejestru (Dz.U. C 417 

z 16.11.2018, s. 11). 
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(5) 8 września 2020 r. Urząd otrzymał formularz członkowski Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Niemcy). 

(6) 10 września 2020 r. Urząd powtórzył, że aby zarejestrować się jako europejska partia polityczna, APF musi złożyć 
wniosek. 

(7) 18 września 2020 APF przedłożyło kolejny dokument (dalej zwany – łącznie z poprzednimi dokumentami – „wnio
skiem”), w tym m.in. formularze członkowskie Falange Española de las JONS (Hiszpania) i E.LA.SYN. (Grecja). 

(8) 19 października 2020 r. Urząd poinformował APF, że wniosek jest niekompletny, a ponadto zauważył, że przedsta
wienie trzech formularzy członkowskich pochodzących z tylko trzech państw członkowskich w każdym razie zde
cydowanie nie wystarcza do rejestracji. 

(9) 26 października 2020 r. Urząd przyjął wstępną ocenę skierowaną do APF zawierającą wstępną opinię, zgodnie 
z którą wniosek nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE, Eura
tom) nr 1141/2014. 

(10) W szczególności APF nie wykazało, że spełnia warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE, Eura
tom) nr 1141/2014 („minimalne wymogi reprezentacji”). 

(11) Zgodnie z tym przepisem rejestracja w charakterze europejskiej partii politycznej zależy od wykazania przez wnio
skodawcę, że jego partie członkowskie są reprezentowane w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich 
przez posłów do Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, parlamentów regionalnych lub zgromadzeń 
regionalnych lub że on sam bądź jego partie członkowskie otrzymali w co najmniej jednej czwartej państw człon
kowskich co najmniej trzy procent głosów oddanych w każdym z tych państw członkowskich podczas ostatnich 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

(12) Co do reprezentacji partii członkowskich – dokumentacja zawarta we wniosku APF mogłaby ewentualnie zostać 
uznana tylko w odniesieniu do trzech państw członkowskich: (i) Niemiec, (ii) Grecji i (iii) Hiszpanii, a taki poziom 
reprezentacji jest niewystarczający, aby spełnić minimalny wymóg reprezentacji w co najmniej siedmiu państwach 
członkowskich. 

(13) Ponadto APF nie przedłożyło dokumentacji, która wykazywałaby otrzymanie przez nie samo lub którąś z jego partii 
członkowskich w co najmniej siedmiu państwach członkowskich co najmniej trzech procent głosów w każdym 
z tych państw członkowskich podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, a w każdym przypadku 
warunki określone w motywie 12 miałyby zastosowanie mutatis mutandis. 

(14) Po zakończeniu wstępnej oceny Urząd zwrócił się do APF o przekazanie ewentualnych uwag na piśmie do 10 listo 
pada 2020 r. oraz przypomniał, że wniosek jest w każdym razie niekompletny. 

(15) W odpowiedzi na wstępną ocenę APF nie przedstawiło żadnych spostrzeżeń ani uwag. 

(16) W świetle przedstawionych faktów Urząd nie ma potrzeby oceniania pozostałej treści wniosku, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym odrzuca się wniosek złożony przez Przymierze na rzecz Pokoju i Wolności ASBL o rejestrację jako europejskiej 
partii politycznej. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Artykuł 3 

Adresatem niniejszej decyzji jest 

Przymierze na rzecz Pokoju i Wolności ASBL 
Rue Abbé Cuypers 3 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2020 r.  

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

M. ADAM 
Dyrektor     
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