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(Upplysningar) 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER 
OCH ORGAN 

MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER 
OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER 

Beslut av Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

av den 26 november 2020 

att inte registrera Alliance for Peace and Freedom ASBL (Alliansen för fred och frihet, förening utan 
vinstsyfte) 

(Endast den engelska texten är giltig) 

(2020/C 448/01) 

MYNDIGHETEN FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER FATTAR FÖLJANDE BESLUT 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om 
stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (1), särskilt artikel 9, 

med beaktande av inlagorna från Alliance for Peace and Freedom ASBL, och 

av följande skäl: 

(1) Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (myndigheten) mottog den 12 och 
26 augusti 2020 inlagor från Alliance for Peace and Freedom ASBL (APF) beträffande registrering som europeiskt 
politiskt parti. 

(2) Dessa inlagor föreföll bygga på APF:s tidigare registrering som europeiskt politiskt parti enligt förordning 
(EU, Euratom) nr 1141/2014 (2). 

(3) Den 27 augusti 2020 påminde myndigheten om att APF hade strukits ur registret genom beslut av den 13 september 
2018 (3) och därför måste lämna in en ansökan om registrering i enlighet med förordning (EU, Euratom) 
nr 1141/2014 för att erhålla en ny registrering. 

(4) Den 4 september 2020 inkom APF med en uppsättning handlingar som föreföll vara identiska med dem som redan 
lämnats den 12 och 26 augusti. 

(1) EUT L 317, 4.11.2014, s. 1. 
(2) Myndighetens beslut av den 9 februari 2018 om registrering av Alliansen för fred och frihet (EUT C 193, 6.6.2018, s. 9). 
(3) Myndighetens beslut av den 13 september 2018 om att stryka Alliansen för fred och frihet ur registret (EUT C 417, 16.11.2018, s. 11). 
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(5) Den 8 september 2020 mottog myndigheten ett medlemskapsformulär från Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands (Tyskland). 

(6) Den 10 september 2020 upprepade myndigheten att APF måste lämna in en ansökan för att registreras som 
europeiskt politiskt parti. 

(7) Den 18 september 2020 inkom APF med ytterligare en inlaga (tillsammans med de tidigare inlagorna nedan kallad 
ansökan), som bland annat omfattade medlemskapsformulär från Falange Española de las JONS (Spanien) och E.LA. 
SYN. (Grekland). 

(8) Den 19 oktober 2020 underrättade myndigheten APF om att ansökan var ofullständig och noterade dessutom att tre 
medlemskapsformulär från endast tre medlemsstater under alla omständigheter var uppenbart otillräckligt för att 
erhålla en registrering. 

(9) Den 26 oktober 2020 antog myndigheten en preliminär bedömning riktad till APF, i vilken den angav sin 
preliminära uppfattning att ansökan var oförenlig med minst ett av villkoren i artikel 3.1 i förordning (EU, Euratom) 
nr 1141/2014. 

(10) APF hade i synnerhet inte visat att villkoret i artikel 3.1 b i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 (kraven på 
minimirepresentation) var uppfyllt. 

(11) Enligt denna bestämmelse förutsätter registrering som europeiskt politiskt parti att en sökande visar att dess 
ingående partier företräds av, i minst en fjärdedel av medlemsstaterna, ledamöter av Europaparlamentet, nationella 
parlament, regionala parlament eller regionala församlingar, eller att sökanden eller dess ingående partier i minst en 
fjärdedel av medlemsstaterna har erhållit minst tre procent av rösterna i var och en av dessa medlemsstater i det 
senaste valet till Europaparlamentet. 

(12) När det gäller de ingående partiernas representation rörde de handlingar i APF:s ansökan som eventuellt skulle 
kunna beaktas endast tre medlemsstater: i) Tyskland, ii) Grekland och iii) Spanien, och en sådan representationsnivå 
är inte tillräcklig för att uppfylla kraven på minimirepresentation, som kräver representation i minst sju 
medlemsstater. 

(13) Dessutom har APF inte inkommit med handlingar som visar att APF eller dess ingående partier i minst sju 
medlemsstater fick minst tre procent av de avgivna rösterna i var och en av dessa medlemsstater i det senaste valet 
till Europaparlamentet, och under alla omständigheter skulle samma överväganden som anges i skäl (12) gälla i 
tillämpliga delar. 

(14) I den preliminära bedömningen uppmanade myndigheten APF att inkomma med eventuella skriftliga synpunkter 
senast den 10 november 2020 och upprepade också att ansökan under alla omständigheter var ofullständig. 

(15) APF lämnade inga synpunkter eller anmärkningar som svar på den preliminära bedömningen. 

(16) Mot denna bakgrund behöver myndigheten inte bedöma om ansökan i övrigt är välgrundad. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Den ansökan om registrering som europeiskt politiskt parti som ingetts av Alliance for Peace and Freedom ASBL avslås 
härmed. 
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Artikel 2 

Detta beslut får verkan den dag det delges. 

Artikel 3 

Detta beslut riktar sig till 

Alliance for Peace and Freedom ASBL 
Rue Abbé Cuypers 3 
1040 Bryssel 
BELGIEN 

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2020.  

För myndigheten för europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser 

M. ADAM 
Direktören     
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