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EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl 
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (1), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į fondo „Identités & traditions européennes“ pareiškimą,

kadangi:

(1) Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau – institucija) 2017 m. rugsėjo 28 d. gavo 
fondo „Identités & traditions européennes ASBL“ (ITE) pareiškimą, kuriame prašoma jį registruoti kaip Europos 
politinį fondą (toliau – pareiškimas),

(2) prie šio pareiškimo pridėtas ITE pirmininko ir asociacijos „Alliance européenne des mouvements nationaux“ 
(AEMN), su kuria ITE yra oficialiai susijęs pagal savo statuto 16a straipsnį, pirmininko pasirašytas laiškas,

(3) 2017 m. spalio 4 d. institucija nusiuntė ITE savo preliminarų vertinimą, preliminariai nurodydama, kad šis 
pareiškimas yra nepriimtinas arba neatitinka mažiausiai vienos iš Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 
3 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, nesprendžiant klausimo, ar toks pareiškimas yra prašymas pagal Regla
mentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014,

(4) institucija paragino ITE pateikti galimas pastabas raštu ne vėliau kaip 2017 m. spalio 20 d., penktadienį,

(5) ITE nepasinaudojo šia galimybe ir iki šiol nepateikė jokių pastabų,

(6) institucija įvertino pareiškimą priimtinumo aspektu ir iš esmės, nespręsdama klausimo, ar šis pareiškimas yra 
prašymas pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014,

(7) institucija mano, kad net ir laikant šį pareiškimą prašymu pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, jis 
nebūtų priimtinas, nes pagal minėtojo reglamento 8 straipsnio 1 dalį prašymas užregistruoti Europos fondą gali 
būti pateikiamas tik per Europos politinę partiją, su kuria pareiškėjas yra oficialiai susijęs,

(8) ITE oficialiai susijęs su AEMN, tačiau ši asociacija nėra oficialiai užregistruota kaip Europos politinė partija lai
kantis Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytų sąlygų ir procedūrų,

(9) todėl šis pareiškimas neatitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto for
malaus reikalavimo,

(10) be to, institucija laikosi nuomonės, kad net ir laikant šį pareiškimą priimtinu prašymu pagal Reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 1141/2014, svarstant jį iš esmės pareiškimas būtų nepatenkintas, nes minėtojo reglamento 
3 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta sąlyga, kad pareiškėjas turi būti susijęs su Europos politine partija, užre
gistruota laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų ir procedūrų,

(11) kaip nurodyta 8 konstatuojamojoje dalyje, AEMN nėra Europos politinė partija, užregistruota laikantis Regla
mente (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 nustatytų sąlygų ir procedūrų,
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(12) todėl šis pareiškimas netenkina vienos iš Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 3 straipsnio 2 dalyje nusta
tytų sąlygų, būtent – minėtojo reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytos sąlygos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Fondo „Identités & traditions européennes ASBL“ pareiškimas, kuriame prašoma jį registruoti kaip Europos politinį 
fondą, atmetamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas

fondui „Identités & traditions européennes“
Rue des Alliés 15
6044 Roux (Charleroi)
BELGIQUE/BELGIË

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 13 d.

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos 
vardu

Direktorius

M. ADAM
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