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EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAI
NEN, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja 
rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1141/2014 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon Identités & traditions européennes ASBL -säätiön toimittaman hakemuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen, jäljem
pänä ’vastuuviranomainen’, vastaanotti 28. syyskuuta 2017 Identités & traditions européennes ASBL -säätiön, 
jäljempänä ’ITE’, toimittaman esityksen, joka koskee sen rekisteröintiä Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi.

(2) Esitykseen oli liitetty kirje, jonka olivat allekirjoittaneet ITE:n puheenjohtaja sekä Alliance européenne des mou
vements nationaux’n, jäljempänä ’AEMN’, puheenjohtaja. ITE on muodollisesti lähellä tätä yhdistystä perussään
tönsä 16 a artiklan nojalla.

(3) Vastuuviranomainen lähetti ITE:lle 4. lokakuuta 2017 alustavan arvion, jossa se totesi alustavasti, että riippu
matta siitä, katsottaisiinko esitys asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 säännösten mukaiseksi hakemukseksi, 
esitystä ei voitu ottaa käsiteltäväksi tai se ei täyttänyt vähintään yhtä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 
3 artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä.

(4) Vastuuviranomainen kehotti ITE:tä esittämään mahdolliset kirjalliset huomautuksensa perjantaihin 20. lokakuuta 
2017 mennessä.

(5) ITE ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, eikä se ole tähän päivään mennessä esittänyt mitään huomautuksia.

(6) Vastuuviranomainen on arvioinut esityksen käsiteltäväksi ottamista ja ansioita ottamatta kantaa siihen, onko 
kyseessä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 säännösten mukainen hakemus.

(7) Vastuuviranomainen katsoo, että vaikka hakemus katsottaisiinkin asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 sään
nösten mukaiseksi hakemukseksi, sitä ei otettaisi käsiteltäväksi, koska asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan 
Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan toimittaa ainoastaan sen Euroopan 
tason poliittisen puolueen kautta, jota lähellä säätiö muodollisesti on.

(8) ITE on muodollisesti lähellä AEMN:ää, eikä se ole Euroopan tason poliittinen puolue, joka olisi rekisteröity ase
tuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

(9) Esitys ei siten täytä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä muodollista 
vaatimusta.

(10) Vastuuviranomainen katsoo myös, että vaikka hakemus otettaisiinkin käsiteltäväksi asetuksen (EU, Euratom) 
1141/2014 nojalla, sitä ei voitaisi hyväksyä sen ansioiden perusteella, koska asetuksen 3 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti rekisteröinnin ehtona on, että hakija on lähellä jotakin Euroopan tason poliittista puo
luetta, joka on rekisteröity mainitussa asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

(11) Kuten johdanto-osan 8 kappaleessa todetaan, AEMN ei ole Euroopan tason poliittinen puolue, joka on rekiste
röity asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.
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(12) Siksi esitys ei täytä yhtä asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 3 artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä 
eikä etenkään asetuksen 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaista edellytystä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Identités & traditions européennes -säätiön esitys sen rekisteröinnistä Euroopan tason poliittiseksi säätiöksi hylätään.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu vastaanottajalle

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

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2017.
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