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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning 
rahastamist
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0499),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 224, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0288/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa tasandi erakondi 
reguleerivaid määrusi ja erakondade rahastamise eeskirju käsitleva määruse (EÜ) nr 
2004/2003 kohaldamise kohta3,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja eelarvekomisjoni 
arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1

2

3 ELT C 296 E, 2.10.2012, lk 46.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 10 lõikele 1 peab Euroopa Liit 
toimima esindusdemokraatia alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust 
tuleks reguleerida käesolevas määruses 
kehtestatud sisuliste eeskirjade ning 
liikmesriikide õigusaktidega, seda eelkõige 
selle liikmesriigi õigusaktidega, kus on 
nende asukoht. Selleks tuleks kindlaks 
määrata asjaomane õiguslik vorm, mis 
peab vastama kõnealuse liikmesriigi 
õiguskorras tunnustatud juriidilise isiku 
vormile.

(9) Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste tegevust 
tuleks reguleerida käesolevas määruses 
kehtestatud sisuliste eeskirjadega, ning 
küsimustes, mida käesoleva määruse või 
erakondade ja sihtasutuste põhikirjadega 
ei reguleerita või reguleeritakse üksnes 
osaliselt, liikmesriikide õigusaktidega, seda 
eelkõige selle liikmesriigi õigusaktidega, 
kus on nende asukoht. 

Or. en

Selgitus

Vt artikli 4 lõike 1 punkti c muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Euroopa Parlament peaks (26) Euroopa Parlament peaks 
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korrapäraselt kontrollima, et Euroopa 
tasandi erakondade või Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste registreerimise ja 
rahastamisega seotud tingimused ja nõuded 
oleksid jätkuvalt täidetud. Kõnealust 
kontrolli tuleks teostada igal aastal või mis 
tahes füüsilise või juriidilise isiku esitatud 
põhjendatud taotluse alusel. ELi 
põhiväärtuste järgimisega seotud otsuseid 
tuleks teha ainult selleks spetsiaalselt 
kehtestatud menetluse alusel ning 
konsulteerides sõltumatutest 
väljapaistvatest isikutest koosneva 
komiteega.

korrapäraselt kontrollima, et Euroopa 
tasandi erakondade või Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste registreerimise ja 
rahastamisega seotud tingimused ja nõuded 
oleksid jätkuvalt täidetud. Kõnealust 
kontrolli tuleks teostada igal aastal või mis 
tahes füüsilise või juriidilise isiku esitatud 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
alusel. Kui taotluses väidetakse, et ei ole 
järgitud neid väärtusi, millele on rajatud 
Euroopa Liit, peaks Euroopa Parlament 
tegema oma põhiseaduskomisjonile 
ülesandeks avaldada arvamust selle väite 
kohta kahe kuu jooksul alates taotluse 
esitamisest, ja viima läbi nõuetekohase 
uurimise. Kõnealuste väärtuste
järgimisega seotud otsuseid tuleks teha 
ainult selleks spetsiaalselt kehtestatud 
menetluse alusel.

Or. en

Selgitus

Registreerimise nõuete täitmise kontrolli eest vastutav komitee peaks olema Euroopa 
Parlamendi põhiseaduskomisjon. Muudatusettepanekus esitatakse kõige tõhusam kontrolli- ja 
hindamismoodus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „erakond” – kodanike ühendus, mis 
taotleb poliitilisi eesmärke;

(1) „erakond” – kodanike ühendus, mis 
taotleb poliitilisi eesmärke ja mida 
tunnustatakse vähemalt ühe liikmesriigi 
õiguskorra raames või mis on 
moodustatud sellega kooskõlas;

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et üksnes õiguslikult korrektselt moodustatud erakonnad (see puudutab ka nende 
demokraatlikku sisekorda) lähevad registreerimistingimuste puhul arvesse. 
Muudatusettepaneku sõnastus on samane kehtiva määruse artikli 2 lõike 1 sõnastusega.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „Euroopa tasandi sihtasutus” – üksus, 
mis on formaalselt seotud teatava Euroopa 
tasandi erakonnaga, mille põhikiri on 
registreeritud Euroopa Parlamendis 
vastavalt käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele ja menetlustele ning mis oma 
tegevusega Euroopa Liidu eesmärkide ja 
põhiväärtuste raames toetab ja täiendab 
Euroopa tasandi erakonna eesmärke, täites 
ühte või enamat järgmistest ülesannetest:

(4) „Euroopa tasandi sihtasutus” – üksus, 
mis on formaalselt ja otseselt seotud 
teatava Euroopa tasandi erakonnaga, mille 
põhikiri on registreeritud Euroopa 
Parlamendis vastavalt käesolevas määruses 
sätestatud tingimustele ja menetlustele ning 
mis oma tegevusega Euroopa Liidu 
eesmärkide ja põhiväärtuste raames toetab 
ja täiendab Euroopa tasandi erakonna 
eesmärke, täites ühte või enamat 
järgmistest ülesannetest:

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „piirkondlik parlament” või 
„piirkondlik assamblee” – organ, mille 
liikmetel on kas piirkondlike organite 
valimistel saadud mandaat või kes 
kannavad poliitilist vastutust valitud kogu 
ees;

(5) „piirkondlik parlament” või 
„piirkondlik assamblee” – organ, millel on 
talle kohaldatava liikmesriigi õiguse 
järgselt seadusandlikud volitused ja 
millest on teatatud Euroopa 
Parlamendile;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse väga erinevate funktsioonide ja volitustega piirkondlike poliitiliste organite ja 
üksuste paljusust, korratakse käesolevas muudatusettepanekus Euroopa Parlamendi 6. aprilli 
2011. aasta resolutsiooni punktis 14 esitatud nõuet. Eesmärk on tagada, et Euroopa tasandi 
erakond mängiks liikmesriikide poliitikaelus teatavat rolli, selleks et teda saaks registreerida. 
Iga liikmesriik võib otsustada, kas sellesse kategooriasse kuuluvad parlamendid või 
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assambleed.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik teatab Euroopa Parlamendile 
oma piirkondlikest parlamentidest või 
piirkondlikest assambleedest lõike 1 
punkti 5 tähenduses kahe kuu jooksul 
käesoleva määruse avaldamisest ja kahe 
kuu jooksul pärast sellele järgnevat mis 
tahes muudatust liikmesriigi õiguskorras.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või riikide 
parlamentides või piirkondlikes 
parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või

b) see või tema liikmeserakonnad peavad
olema esindatud vähemalt veerandis 
liikmesriikides Euroopa Parlamendi 
liikmetega või riikide parlamentide
liikmetega või piirkondlike parlamentide
liikmetega või piirkondlike assambleede
liikmetega või

Or. en

Selgitus

Sõnad „ või tema liikmeserakonnad” lisatakse, kuna enamikul juhtudel ei ole Euroopa 
tasandi erakond esindatud parlamendis otse, vaid kaudselt, erakonda kuuluva liikmesriigi 
erakonna kaudu, nagu määratletud määruse artikli 2 punktis 2. Vt ka muudatusettepanekut 
artikli 2 punkti 5 kohta.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) see peab tagama mõlema sugupoole 
esindatuse oma organites ja edendama 
soolist võrdõiguslikkust ka 
valimisnimekirju koostades.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused peavad muude 
väärtuste ja kriteeriumide seas edendama oma organites ka mõlema sugupoole esindatust ja 
soolist võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) see peab olema seotud käesolevas 
määruses sätestatud tingimuste ja 
menetluste kohaselt tunnustatud Euroopa 
tasandi erakonnaga, mida tõendab 
kõnealuse erakonna registreeritud põhikiri;

a) see peab olema formaalselt ja otseselt
seotud käesolevas määruses sätestatud 
tingimuste ja menetluste kohaselt 
tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, 
mida tõendab kõnealuse erakonna 
registreeritud põhikiri;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) erakonna õiguslik vorm, nagu see on 
tunnustatud tema asukohaliikmesriigi 

välja jäetud
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õiguskorras;

Or. en

Selgitus

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political 
alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, 
it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It 
must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 
(1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen 
therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based 
on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for 
the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " 
... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal 
personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the 
European political parties and their foundations to act as representative agents of the 
European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a 
"double legal personality" is not necessary either.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte 
järgimine ja edendamine erakonna 
organites ja valimisnimekirjade 
koostamisel;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 3 lõike 1 punkti e (uus) muudatusettepanekut.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Poliitiline sihtasutus võib põhikirja 
registris registreerida ainult selle Euroopa 
tasandi erakonna kaudu, millega ta seotud 
on.

4. Poliitiline sihtasutus võib põhikirja 
registris registreerida ainult selle Euroopa 
tasandi erakonna kaudu, millega ta 
formaalselt ja otseselt seotud on.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kontrollib igal aastal, 
et Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused täidavad 
jätkuvalt artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud 
tingimusi ja nõudeid.

1. Euroopa Parlament kontrollib igal aastal, 
et Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused täidavad 
jätkuvalt artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud 
tingimusi ja nõudeid. Euroopa Liidu 
põhiväärtuste järgimata jätmist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle 
liikmete, või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse poolt võib tuvastada ainult 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Kehtivate reeglite kohaselt hõlmab parlamendi teostatav iga-aastane rutiinne kontroll ka 
nende põhiväärtuste järgimise kontrolli, millele Euroopa Liit on rajatud (artikli 3 lõike 1 
punkt c). Parlament võib nimetatud väärtuste vastu eksimise korral otsustada erakonna 
registrist eemaldada. On vaja selgitada, et seda väga mõistlikku karistust võib määrata 
üksnes artikli 7 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt, mis pakub piisavaid kaitsemeetmeid. 
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne otsuse tegemist kuulab Euroopa 
Parlament ära asjaomase Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse esindajad ning palub 
sõltumatutest väljapaistvatest isikutest 
koosnevalt komiteelt hinnangut 
kõnealusele küsimusele mõistliku aja
jooksul.

Enne otsuse tegemist kuulab Euroopa 
Parlament ära asjaomase Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse esindajad ning palub oma 
põhiseaduskomisjonilt hinnangut kahe 
kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

Or. en

Selgitus
Vt põhjendus 26 muudatust.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealune komitee koosneb kolmest 
liikmest: Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon määravad igaüks ühe liikme 
kuue kuu jooksul, mis järgnevad pärast 
Euroopa Parlamendi valimisi toimunud 
esimesele parlamendi istungjärgule. 
Euroopa Parlament tagab 
sekretariaaditeenused ja rahastab 
komiteed.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada Euroopa Parlamendile 
põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas 
lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust 
või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa 
Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt 
lõikele 2.

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada Euroopa Parlamendile 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse, et 
kontrollida, kas lõikes 1 osutatud ühte või 
enamat tingimust või nõuet jätkuvalt 
täidetakse. Euroopa Liidu põhiväärtuste 
rikkumist Euroopa tasandi erakonna, 
sealhulgas selle liikmete, või Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse poolt on 
võimalik tuvastada ainult vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on juriidilise 
isiku staatus, mille nad saavad päeval, mil 
nad kantakse vastavalt artiklile 6 
registrisse.

Euroopa tasandi erakond ja Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus saavad
Euroopa Liidu õiguse kohase juriidilise 
isiku staatuse päeval, mil Euroopa Liidu 
Teatajas avaldatakse Euroopa 
Parlamendi poolt artikli 6 lõike 5 kohaselt 
vastu võetud otsus.

Or. en

Selgitus

Täpsustus
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik 
õiguslik tunnustus ja õigusvõime kõigis 
liikmesriikides.

1. Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik 
õigusvõime kõigis liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Täielik õigusvõime tähendab ka „õiguslikku tunnustust”.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui Euroopa tasandi erakonna või 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse
põhikirjas ei ole sätestatud teisiti, on tal 
kõik tegutsemiseks vajalikud õigused, 
sealhulgas õigus omada vallas- ja 
kinnisvara. Kui see on erakonna või 
sihtasutuse tegevuseks vajalik, on tal mis 
tahes liikmesriigis asutamisõigus ning ta 
võib tegutseda kolmandas riigis, kui tema 
põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kui Euroopa tasandi erakonna või 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
nimel tegutseti enne tema registreerimist 
vastavalt artiklitele 3 ja 6 ning asjaomane 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus ei võta üle 
kõnealusest tegutsemisest tulenevaid 
kohustusi, on neid tegusid sooritanud
füüsilised isikud, osapooled või 
juriidilised isikud nende eest solidaarselt 
vastutavad.

Or. en

Selgitus

Selgitab, kuidas Euroopa tasandi erakond või sellega seotud Euroopa tasandi poliitiline 
sihtasutus vastutavad siseriikliku õiguse kohaselt enne registreerimist sooritatud tegude eest.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Nimetusi „Euroopa tasandi erakond” 
ja „Euroopa tasandi sihtasutus” võivad 
kasutada üksnes poliitilised liidud või 
sihtasutused, mis on registreeritud 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Or. en

Selgitus

See on vajalik tõeliste Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste staatuse tõstmiseks ja 
väärkasutuse ärahoidmiseks.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega reguleerimata 
juhtudel või kui küsimus on reguleeritud 
osaliselt, reguleeritakse määrusega 
hõlmamata aspektide puhul Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse tegevust 
asukohaliikmesriigis vastavalt nendele 
siseriiklikele õigusaktidele, mida 
kohaldatakse erakonna või sihtasutuse 
põhikirjas osutatud õigusliku vormi 
suhtes. Euroopa tasandi erakonna ja 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust teistes liikmesriikides 
reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide 
asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

2. Küsimustes, mida käesoleva määruse
või Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse põhikirjaga 
ei reguleerita või reguleeritakse üksnes 
osaliselt, reguleeritakse erakonna ja 
sihtasutuse tegevust asukohaliikmesriigi 
õigusaktidega. Euroopa tasandi erakonna 
ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust teistes liikmesriikides 
reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide 
asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek viitab sätetele, mis on erakonna või sihtasutuse asukohaliikmesriigis 
kohaldatavad erakonna või sihtasutuse poolt valitud õiguslikule vormile. See on veel üks 
„paralleelselt eksisteeriva erakonna” mõiste väljendus, mis esineb liikmesriigi õiguses ja ELi 
õiguses ning mis on ebavajalik ja ebaadekvaatne (vt ka artikli 4 lõike 1 punkti c 
muudatusettepanek ja artikli 11 lõike 4 muudatusettepanek).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevuse lõpetamist, maksejõuetust, 
maksete peatamist ja nendega sarnaseid 
menetlusi reguleeritakse õigusnormide 
abil, mida kohaldatakse Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse põhikirjas osutatud õigusliku 
vormi suhtes asukohaliikmesriigis.

4. Tegevuse lõpetamist, maksejõuetust, 
maksete peatamist ja nendega sarnaseid 
menetlusi reguleeritakse õigusnormide 
abil, mida kohaldatakse erakondadele või 
poliitilistele sihtasutustele asjaomase 
Euroopa tasandi erakonna või Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse 
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asukohaliikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Täiendab muudetud artiklit 10 nende menetluste asjus, mida tuleb teha ette kindlaksmääratud 
paigas.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatud 
tingimustele ja menetlustele vastavalt
registreeritud Euroopa tasandi erakond, mis 
on esindatud Euroopa Parlamendis 
vähemalt ühe liikmega ning mis ei ole 
mõnes finantsmääruse artiklis [93] 
osutatud menetlusest kõrvalejätmist 
põhjustavas olukorras, võib taotleda 
rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest 
vastavalt Euroopa Parlamendi poolt 
[toetustaotluse esitamise] kutses avaldatud 
tingimustele.

1. Käesoleva määrusega vastavuses
registreeritud Euroopa tasandi erakond, mis 
on esindatud vähemalt veerandis 
liikmesriikides erakondadega artikli 2 
punkti 1 tähenduses ja Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega, võib 
taotleda rahastamist Euroopa Liidu 
üldeelarvest. Rahastamistaotlused tuleb 
esitada vastavalt Euroopa Parlamendi 
avaldatud tingimustele. Euroopa tasandi 
erakond ei tohi olla finantsmääruses 
määratletud menetlusest kõrvalejätmist 
põhjustavas olukorras.

Or. en

Selgitus

Erakonna registreerimine ja seeläbi tunnustamine liidu tasandil tuleb hoida lahus 
rahastamise tingimustele vastavusest ning neid tuleb käsitleda erinevalt. Sellal kui 
erakonnana võib registreerida poliitilist liitu, mille liikmed on füüsilised isikud, kes on riikide 
või piirkondlike parlamentide või piirkondlike assambleede liikmed vähemalt veerandis 
liikmesriikides (artikli 3 lõike 1 punkt b), peaks rahastamise tingimuseks olema kõrgem 
esindatus.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 
üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa 
tasandi erakonna iga-aastastest 
hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves 
märgitud iga-aastastest 
rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 
tasandi erakonnad võivad kasutada 
hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud 
ELi vahendite kasutamata jäänud osi nende 
eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta 
jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta 
jooksul kasutamata jäänud summad 
nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 
üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa 
tasandi erakonna iga-aastastest 
hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves 
märgitud iga-aastastest 
rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 
tasandi erakonnad ja nendega seotud 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused 
võivad kasutada hüvitatavate kulude 
katmiseks eraldatud ELi vahendite või 
toetuse kasutamata jäänud osi nende 
eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta 
jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta 
jooksul kasutamata jäänud summad 
nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus 
lisab taotlusele oma iga-aastase 
tööprogrammi.

3. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus 
lisab taotlusele oma iga-aastase 
tööprogrammi ja võib taotleda Euroopa 
Liidu üldeelarvest rahastamist ainult selle 
Euroopa tasandi erakonna kaudu, millega 
ta on formaalselt ja otseselt seotud.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 15 % jaotatakse võrdsetes osades; – 10 % jaotatakse võrdsetes osades;

Or. en

Selgitus

Erakondade, kelle liikmeid on valitud Euroopa Parlamenti, esindatus on teiste omast suurem 
(vt ka artikli 12 lõike 1 muudatusettepanekut) ja nad peaksid seetõttu saama rahalistest 
vahenditest suurema osa.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 85 % jaotatakse toetust saavate Euroopa 
tasandi erakondade vahel 
proportsionaalselt nende Euroopa 
Parlamenti valitud liikmete osaga.

– 90 % jaotatakse toetust saavate Euroopa 
tasandi erakondade vahel 
proportsionaalselt nende Euroopa 
Parlamenti valitud liikmete osaga.

Or. en

Selgitus

Erakondade, kelle liikmeid on valitud Euroopa Parlamenti, esindatus on teiste omast suurem 
(vt ka artikli 12 lõike 1 muudatusettepanekut) ja nad peaksid seetõttu saama rahalistest 
vahenditest suurema osa.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest saadud vahenditega võib 
rahastada Euroopa tasandi erakondade 

1. Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest saadud vahenditega võib 
rahastada Euroopa tasandi erakondade 
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korraldatud Euroopa Parlamendi 
valimistega seotud kampaaniaid; 
kõnealused erakonnad osalevad nimetatud 
valimistel vastavalt artikli 3 lõike 1 
punktile d.

korraldatud Euroopa Parlamendi 
valimistega seotud kampaaniaid; 
kõnealused erakonnad osalevad nimetatud 
valimistel vastavalt artikli 3 lõike 1 
punktile d. Arvestades artikli 18 lõikes 1 
kehtestatud piirangutega võivad Euroopa 
tasandi erakonnad toetada üksikliikmeid 
või liikmeserakondi ja aidata teavitada 
üldsust, et tõsta teadlikkust olulistest 
Euroopa poliitikateemadest. Seda tehes 
järgivad nad eeskirju valimiskampaania 
korraldamise kohta asjaomases 
liikmesriigis, eriti erakondadele ja 
kandidaatidele kohaldatavaid eeskirju 
valimiskulude rahastamise ja piiramise 
kohta.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete 
valimist otsestel ja üldistel valimistel 
käsitleva akti artikliga 8 reguleerib ja 
piirab Euroopa Parlamendi valimistel 
osalevate erakondade ja kandidaatide 
valimiskulude rahastamist iga liikmesriik 
oma õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi erakondadel puudub piisav õiguskindlus selle suhtes, mida nad Euroopa 
valimiskampaaniate raames võivad teha. See takistab neid täitmast ülesannet, mis neile on 
pandud Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikega 4 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 
12 lõikega 2, nimelt aidata kaasa liidu kodanike tahte väljendamisele.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui 
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rahastamiseks. asjaomastel referendumitel käsitletakse 
Euroopa Liiduga seotud teemasid.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus korratakse Euroopa Parlamendi 6. aprilli 2011. aasta 
resolutsiooni punktis 11 esitatud nõuet. Referendumeid kasutatakse liikmesriikides aina 
sagedamini osalusdemokraatia elemendina. Ei ole ühtki põhjust jätta Euroopa tasandi 
erakonnad ja Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused sellisest demokraatlikust protsessist 
välja, kui tegemist on Euroopa Liiduga seotud küsimustega. 

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste 
asukohaliikmesriigi pädevad 
ametiasutused teostavad vastavalt artikli 
10 lõikele 2 kontrolli väljastpoolt Euroopa 
Liidu eelarvet saadud rahaliste vahendite ja 
kõikide kulude üle. Kontrolli tehakse 
koostöös Euroopa Parlamendi ning teiste 
liikmesriikide pädevate ametiasutustega.

3. Euroopa Parlament teostab kontrolli
Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste poolt
väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet saadud 
rahaliste vahendite ja kõikide sellega 
seotud kulude üle.

Or. en

Selgitus

Kontrollikoja, välisaudiitori ja OLAFi kõrval peaks põhiliseks kontrolliasutuseks olema 
Euroopa Parlament.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide ametiasutused ja Euroopa 
Parlament lepivad kokku praktilistes 
küsimustes, et jagada teavet Euroopa 

Sel eesmärgil võib Euroopa Parlament 
leppida kokku liikmesriikide 
ametiasutustega teabe jagamise 
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tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste kohta.

praktilistes küsimustes.

Or. en

Selgitus

Kontrollikoja, välisaudiitori ja OLAFi kõrval peaks põhiliseks kontrolliasutuseks olema 
Euroopa Parlament.
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SELETUSKIRI

Euroopa tasandi erakondade areng on ülimalt tähtis avalikkuse huvi suurendamiseks ELi 
asjade vastu. Euroopa tasandi erakondade reformipaketi koostamine eraisikute ja 
organisatsioonidesse kuuluvate kodanike demokraatiat soosiva energia liikumapanemiseks ei 
ole lihtne ülesanne, muu hulgas ELi süsteemse keerukuse tõttu. Kuid seda on võimalik muuta 
eeliseks, juhul kui õnnestub selgitada Euroopa erakondade nn alustpanevat missiooni ja seda, 
kuidas teabele ja põhimõtetele tuginev dialoog nende poliitilise arengu teemal võib kaasa 
aidata pluralistliku kogukonna sünnile.

Raportöör pooldab kindlalt Euroopa tasandi erakondade ja nendega seotud Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste jaoks ELi õigusest tuleneva konkreetse ja ühtse Euroopa õigusliku 
seisundi kehtestamist eelkõige Euroopa tasandi erakondade struktuuri ühtlustamise huvides. 
Peasekretäri 2010. aasta aruandes, juhatuse 13. detsembri 2011. aasta otsuses, Giannakou 6. 
aprilli 2011. aasta aruandes varasema määruse (EÜ) nr 2004/2003 2007. aastal muudetud 
versiooni kohaldamise hindamise kohta ning ettepanekus võtta vastu uus määrus nii Euroopa 
tasandi erakondade kui nendega seotud poliitiliste sihtasutuste kohta esitatud 
reformiettepanekud põhinevad praeguse olukorra põhjalikul analüüsil ja annavad üldiselt 
positiivse vastuse Euroopa tasandi erakondade küsimustele, muredele ja märkustele. Raporti 
projektis sisalduvad ettepanekud on suunatud Euroopa tasandi erakondade struktuuri 
ühtlustamisele. 

Tunnustamise kriteeriumidega seoses teeb raportöör ettepaneku, et ainult siseriiklikel või 
piirkondlikel erakondadel peaks olema õigus luua Euroopa tasandi erakond. Euroopa tasandi 
erakondade moodustamisel võetakse Euroopa tasandi erakondade põhikirjas võrdselt arvesse 
Euroopa, siseriiklikke ja piirkondlikke valitud esindajaid. Seepärast peaks piirkondlike valitud 
esindajate tunnustamise võimalus erakondade loomisel alles jääma, kuid ainult siis, kui 
piirkonnal on seadusandlikud volitused, mis on Euroopa Parlamendis registreeritud. Selleks et 
Euroopa tasandi erakonnal oleks õigus Euroopa Parlamendi poolsele rahastamisele, peab 
erakond olema Euroopa Parlamendis esindatud vähemalt ühe Euroopa Parlamendi liikmega. 
Lisaks sellele tuleks kriteeriumina arvestada sisedemokraatia ja soolise võrdõiguslikkuse 
täielikku austamist Euroopa tasandi erakondade koosseisus ja moodustamisel ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilistes sihtasutustes. Erakondade puhul, milles sisedemokraatia 
tingimus ei ole täidetud, ei lähe arvesse vähemalt seitsmes liikmesriigis esindatuse nõude 
täitmine. 

Euroopa Parlament kontrollib igal aastal, et Euroopa tasandi erakonnad ja nendega seotud 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused täidavad tingimusi ja registreerimiskriteeriume. 
Raportöör on seisukohal, et kõnealust kontrolli tuleks teostada igal aastal või mis tahes 
füüsilise või juriidilise isiku esitatud nõuetekohaselt põhjendatud taotluse alusel, ja et kõige 
tõhusam menetlus selleks oleks Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni kasutamine. 
Nimetatud komisjon korraldab kõik vajalikud kuulamised ja esitab oma arvamuse Euroopa 
Parlamendile kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest.


