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ET 

B8-0406/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste 

sihtasutuste rahastamise kohta 

(2017/2733(RSP)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 10, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 11 ja 12, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, 

Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist1, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2, 

A. arvestades, et vastavalt ELi lepingu artikli 10 lõikele 1 peab Euroopa Liit toimima 

esindusdemokraatia põhimõtte alusel; 

B. arvestades, et ELi leping sisaldab sätteid, mille eesmärk on tugevdada demokraatia 

esindus- ja osalusmõõdet, s.t esindusdemokraatiat ja osalus/otsedemokraatiat, ning et 

lepingu artikli 10 lõike 4 kohaselt aitavad eelkõige Euroopa tasandi erakonnad 

kujundada euroopalikku poliitilist teadlikkust ja väljendada liidu kodanike tahet; 

C. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 11 ja 12 tagatakse sõna-, 

teabe-, kogunemis- ja ühinemisvabadus; 

D. arvestades, et kuni Euroopa tasandi erakonnad järgivad ELi lepingu artiklit 2, aitavad 

nad kõik viia ellu Euroopa Liidu motot „Ühinenud mitmekesisuses“; 

1. tunnistab, et kõik määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 põhjal rahastatavad Euroopa 

tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused aitavad kujundada 

euroopalikku poliitilist teadlikkust ja väljendada liidu kodanike tahet, viies ellu Euroopa 

Liidu motot „Ühinenud mitmekesisuses“; 

2. tunnistab, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 11 ja 12 on sätestatud, et õigus 

ühinemisvabadusele kõigil tasandeil, näiteks poliitilistes ja ühiskondlikes küsimustes, 

ning õigus sõnavabadusele, mis kätkeb õigust oma arvamusele ja õigust saada ja 

levitada teavet ning ideid ilma avaliku võimu sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest, 

kuuluvad iga Euroopa Liidu kodaniku põhiõiguste hulka; 

3. tunnistab, et määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 2 punktis 2 määratletud 

poliitiline liit, mis järgib ELi lepingu artiklis 2 osutatud Euroopa Liidu alusväärtusi, 

võib taotleda enda kui Euroopa tasandi erakonna põhikirja registreerimist Euroopa 

Parlamendis; 

                                                 
1 ELT L 317, 4.11.2014, lk 1. 
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 ET 

4. soovitab kõigil Euroopa tasandi erakondadel ja poliitilistel sihtasutustel järgida määruse 

(EL, Euratom) nr 1141/2014 sätteid; 

5. õhutab asjaomaseid institutsioone järgima ELi aluspõhimõtet „Ühinenud 

mitmekesisuses“, mis kehtib kõigi Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste 

sihtasutuste suhtes, mis järgivad ELi lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artiklites 11 ja 12 osutatud Euroopa Liidu alusväärtusi; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 


