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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0499),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 224 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0288/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan tason poliittisia 
puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 
2004/2003 soveltamisesta3,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 EUVL C 296 E, 2.10.2012, s. 46.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin on toimittava 
edustuksellisen demokratian periaatteen 
mukaisesti, kuten Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 10 artiklan 
1 kohdassa määrätään.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan tason poliittisiin puolueisiin 
ja säätiöihin olisi sovellettava tässä 
asetuksessa vahvistettuja aineellisia 
sääntöjä ja jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä, erityisesti sen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jossa niillä on kotipaikka; 
tätä varten niiden olisi omaksuttava 
soveltuva oikeudellinen muoto, jonka on 
vastattava jotakin kyseisen jäsenvaltion 
oikeusjärjestyksessä tunnustettua 
oikeudellisen yhteisön oikeudellista 
muotoa.

(9) Euroopan tason poliittisiin puolueisiin 
ja säätiöihin olisi sovellettava tässä 
asetuksessa vahvistettuja aineellisia 
sääntöjä ja niiden seikkojen osalta, joita ei 
säännellä lainkaan tai säännellään vain 
osittain tällä asetuksella tai niiden 
perussäännöllä, jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä, erityisesti sen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jossa niillä on kotipaikka.

Or. en

Perustelu

Ks. 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaan esitetty tarkistus.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Euroopan parlamentin olisi 
tarkistettava säännöllisesti, että Euroopan 
tason poliittisten puolueiden tai säätiöiden 
rekisteröintiin ja rahoitukseen liittyvät 
edellytykset ja vaatimukset täyttyvät 
edelleen. Tämä tarkistus olisi tehtävä 
vuosittain tai kenen tahansa luonnollisen 
tai oikeushenkilön perustellusta pyynnöstä. 
Päätökset, jotka koskevat unionin 
perusarvojen kunnioittamista, olisi tehtävä 
ainoastaan erikseen tätä varten laaditun 
menettelyn mukaisesti ja riippumattomista 
henkilöistä muodostuvaa komiteaa 
kuullen.

(26) Euroopan parlamentin olisi 
tarkistettava säännöllisesti, että Euroopan 
tason poliittisten puolueiden tai säätiöiden 
rekisteröintiin ja rahoitukseen liittyvät 
edellytykset ja vaatimukset täyttyvät 
edelleen. Tämä tarkistus olisi tehtävä 
vuosittain tai kenen tahansa luonnollisen 
tai oikeushenkilön asianmukaisesti
perustellusta pyynnöstä. Jos tällainen 
pyyntö liittyy unionin perusarvojen 
väitettyyn kunnioittamatta jättämiseen, 
Euroopan parlamentin olisi pyydettävä 
perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa antamaan 
lausunto kyseisestä väitteestä kahden 
kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta ja toteuttamaan kaikki 
asiaankuuluvat tutkimukset. Päätökset, 
jotka koskevat kyseisten arvojen
kunnioittamista, olisi tehtävä ainoastaan 
erikseen tätä varten laaditun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vastuu rekisteröintivaatimusten tarkistamisesta olisi annettava valiokunnalle, joka vastaa 
Euroopan parlamentissa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioista. Ehdotetulla 
tarkistuksella otetaan käyttöön tehokkain tarkistus- ja arviointitapa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) 'poliittisella puolueella' kansalaisten 
muodostamaa ryhmittymää, joka pyrkii 
poliittisiin päämääriin,

(1) 'poliittisella puolueella' kansalaisten 
muodostamaa ryhmittymää, joka pyrkii 
poliittisiin päämääriin ja joka on 
tunnustettu tai perustettu vähintään 
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yhden jäsenvaltion oikeusjärjestyksen 
mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että rekisteröintiä koskevissa edellytyksissä voidaan ottaa 
huomioon ainoastaan puolueet, jotka ovat oikeudellisesti asianmukaisia myös sisäisen 
demokraattisen järjestyksensä osalta. Sanamuoto on sama kuin voimassa olevassa 
asetuksessa (2 artiklan 1 alakohta).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(4) 'Euroopan tason poliittisella säätiöllä' 
yhteisöä, joka on muodollisesti lähellä 
jotakin Euroopan tason poliittista 
puoluetta, jonka perussääntö on rekisteröity 
Euroopan parlamentissa tässä asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja menettelyjen 
mukaisesti ja joka toiminnallaan tukee ja 
täydentää Euroopan unionin päämäärien ja 
perusarvojen puitteissa kyseisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tavoitteita 
suorittamalla yhtä tai useampaa seuraavista 
tehtävistä:

(4) 'Euroopan tason poliittisella säätiöllä' 
yhteisöä, joka on muodollisesti ja suoraan
lähellä jotakin Euroopan tason poliittista 
puoluetta, jonka perussääntö on rekisteröity 
Euroopan parlamentissa tässä asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja menettelyjen 
mukaisesti ja joka toiminnallaan tukee ja 
täydentää Euroopan unionin päämäärien ja 
perusarvojen puitteissa kyseisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tavoitteita 
suorittamalla yhtä tai useampaa seuraavista 
tehtävistä:

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'alueparlamentilla' tai 'alueneuvostolla' 
elimiä, joiden jäsenet ovat joko 
aluevaaleissa valittuja 
luottamushenkilöitä tai poliittisesti 

(5) 'alueparlamentilla' tai 'alueneuvostolla' 
elimiä, joilla on niihin sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
lainsäädäntövaltaa ja jotka on ilmoitettu 
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vastuussa vaaleilla valitulle elimelle, Euroopan parlamentille,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan Euroopan parlamentin 6. huhtikuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa (14 kohta) esittämä pyyntö, sillä alueellisia poliittisia elimiä ja yhteisöjä 
on monenlaisia ja niillä on hyvin erilaisia tehtäviä ja toimivaltuuksia. Tarkoituksena on 
varmistaa, että Euroopan tason poliittinen puolue on politiikan voimatekijä jäsenvaltioissa 
tietyllä tasolla, ennen kuin se voidaan rekisteröidä. Jäsenvaltiot voivat arvioida, kuuluvatko 
parlamentit tai neuvostot tähän ryhmään.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille ensimmäisen kohdan 
5 alakohdassa tarkoitetut 
alueparlamenttinsa ja alueneuvostonsa 
kahden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ja kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun niiden 
kansalliseen oikeusjärjestykseen on tehty 
merkittävä muutos.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista, tai

b) se tai sen jäsenpuolue on edustettuna 
Euroopan parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
-neuvostoissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista, tai
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Or. en

Perustelu

Ilmaisu "tai sen jäsenpuolue" on lisätty, sillä useimmiten Euroopan tason poliittinen puolue ei 
ole edustettuna parlamentissa suoraan vaan välillisesti siihen kuuluvien kansallisten 
puolueiden kautta, kuten asetuksen 2 artiklan 2 alakohdan määritelmässä todetaan. Ks. myös 
2 artiklan 5 alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sen on varmistettava sukupuolten 
edustus sisäisissä elimissään ja edistettävä 
sukupuolten yhdenvertaisuutta 
ehdokasluetteloiden kokoonpanossa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt edistävät muiden arvojen ja 
kriteerien ohella edustavuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sisäisissä elimissään.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on lähellä Euroopan tason poliittista 
puoluetta, jolle on myönnetty tämä asema 
tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten 
ja menettelyjen mukaisesti, mikä 
vahvistetaan puolueen rekisteröidyssä 
perussäännössä,

a) se on muodollisesti ja suoraan lähellä 
Euroopan tason poliittista puoluetta, jolle 
on myönnetty tämä asema tässä 
asetuksessa säädettyjen edellytysten ja 
menettelyjen mukaisesti, mikä vahvistetaan 
puolueen rekisteröidyssä perussäännössä,

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) puolueen oikeudellinen muoto, 
sellaisena kuin se on tunnustettu sen 
jäsenvaltion oikeusjärjestyksessä, jossa 
sen kotipaikka sijaitsee,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sukupuolten tasa-arvon 
kunnioittaminen ja edistäminen puolueen 
sisäisissä elimissä sekä sukupuolten 
yhdenvertaisuuden edistäminen 
ehdokasluetteloiden kokoonpanossa,

Or. en
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Perustelu

Ks. 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poliittinen säätiö voi hakea 
perussääntönsä rekisteröimistä rekisterissä 
vain sen Euroopan tason poliittisen 
puolueen kautta, johon sen toiminta liittyy.

4. Poliittinen säätiö voi hakea 
perussääntönsä rekisteröimistä rekisterissä 
vain sen Euroopan tason poliittisen 
puolueen kautta, johon sen toiminta 
muodollisesti ja suoraan liittyy.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tarkistaa 
vuosittain, että Euroopan tason poliittiset 
puolueet ja säätiöt täyttävät edelleen 3, 4 ja 
5 artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Euroopan parlamentti tarkistaa 
vuosittain, että Euroopan tason poliittiset 
puolueet ja säätiöt täyttävät edelleen 3, 4 ja 
5 artiklassa säädetyt edellytykset. Se, että 
jokin Euroopan tason poliittinen puolue 
tai sen jäsen tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö ei kunnioita unionin 
perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Nykyisellään parlamentin tekemä vuotuinen rutiinitarkistus kattaa myös unionin perusarvojen 
kunnioittamisen (3 artiklan 1 kohdan c alakohta). Siten parlamentti päättäisi tässä yhteydessä 
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tarpeen vaatiessa rekisteröinnin peruuttamisesta siksi, ettei näitä arvoja kunnioiteta. Olisi 
todettava selvästi, että tästä erittäin järkevästä seuraamuksesta voidaan päättää ainoastaan 
noudattaen 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä, joka tarjoaa riittävät takeet. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä 
Euroopan parlamentti kuulee asianomaisen 
Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
säätiön edustajia ja pyytää 
riippumattomista henkilöistä 
muodostuvaa komiteaa antamaan asiasta 
lausunnon kohtuullisen ajan kuluessa.

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä 
Euroopan parlamentti kuulee asianomaisen 
Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
säätiön edustajia ja pyytää perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioista vastaavaa 
valiokuntaansa antamaan asiasta 
lausunnon kahden kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan 26 kappaleeseen esitetty tarkistus.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komitea muodostuu kolmesta jäsenestä,
joista Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio nimittävät kukin yhden, kuuden 
kuukauden kuluessa Euroopan 
parlamentin vaalien jälkeen pidettävän 
ensimmäisen istunnon päättymisestä. 
Euroopan parlamentti huolehtii komitean 
sihteeripalveluista ja rahoituksesta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 
Euroopan parlamentille perustellun 
pyynnön sen tarkistamiseksi, että yksi tai 
useampi 1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista 
täyttyy edelleen. Se, että jokin Euroopan 
tason poliittinen puolue tai sen jäsenet tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö rikkoo 
unionin perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan 2 kohdan mukaisesti.

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 
Euroopan parlamentille asianmukaisesti
perustellun pyynnön sen tarkistamiseksi, 
että yksi tai useampi 1 kohdassa 
tarkoitetuista ehdoista täyttyy edelleen. Se, 
että jokin Euroopan tason poliittinen 
puolue tai sen jäsenet tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö rikkoo unionin 
perusperiaatteita, voidaan todeta ainoastaan 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on oikeushenkilöys, jonka ne
saavat päivänä, jona ne kirjataan 
rekisteriin 6 artiklan mukaisesti.

Euroopan tason poliittiset puolueet ja 
säätiöt saavat Euroopan unionin 
lainsäädännön nojalla oikeushenkilöyden
päivänä, jona Euroopan parlamentin 
6 artiklan 5 kohdan nojalla tekemä päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään sanamuotoa.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti 
tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa.

1. Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Täysimääräinen oikeuskelpoisuus pitää sisällään "oikeudellisesti tunnustetun aseman".

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan tason poliittisilla puolueilla 
ja säätiöillä on kaikki toimintansa 
harjoittamiseksi tarvittavat oikeudet, 
mukaan lukien oikeus omistaa kiinteää ja 
irtainta omaisuutta, jollei tätä rajoiteta 
niiden perussäännössä. Kun se on niiden 
toiminnan harjoittamiseksi tarpeen, niillä 
on sijoittautumisoikeus missä tahansa 
jäsenvaltiossa ja ne voivat harjoittaa 
toimintaa kolmansissa maissa, jollei tätä 
rajoiteta niiden perussäännössä.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön nimissä on toteutettu 
oikeustoimia ennen 3 ja 6 artiklan 
mukaista rekisteröintiä eikä kyseinen 
Euroopan tason poliittinen puolue tai 
säätiö hyväksy kyseisistä toimista 
aiheutuvia velvoitteita itseään sitoviksi, 
toimet toteuttaneet luonnolliset henkilöt, 
puolueet ja muut oikeushenkilöt ovat 
toimista vastuussa yhteisvastuullisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkiytetään tilannetta kansallisen lainsäädännön mukaisen vastuun osalta 
ennen Euroopan tason poliittisen puolueen tai sitä lähellä olevan säätiön rekisteröintiä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Ainoastaan tämän asetuksen 
mukaisesti rekisteröidyt poliittiset liitot tai 
säätiöt voivat käyttää nimityksiä 
"Euroopan tason poliittinen puolue" ja 
"Euroopan tason poliittinen säätiö".

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan parantaa aitojen Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ja säätiöiden asemaa ja estää väärinkäytökset.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden seikkojen tai näkökohtien osalta, 
joista ei säädetä tässä asetuksessa, 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
säätiöihin sovelletaan sitä kansallista
lainsäädäntöä, jota sovelletaan niiden 
perussäännössä mainittuun 
oikeudelliseen muotoon siinä 
jäsenvaltiossa, jossa niiden kotipaikka on. 
Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
säätiön muissa jäsenvaltioissa toteuttamaan 
toimintaan sovelletaan kyseisten 
jäsenvaltioiden soveltuvaa kansallista 
lainsäädäntöä.

2. Niiden seikkojen osalta, joita ei 
säännellä lainkaan tai säännellään vain 
osittain tällä asetuksella tai Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
perussäännöllä, Euroopan tason poliittisiin 
puolueisiin ja säätiöihin sovelletaan sen 
jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa niiden 
kotipaikka on. Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön muissa jäsenvaltioissa 
toteuttamaan toimintaan sovelletaan 
kyseisten jäsenvaltioiden soveltuvaa 
kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa viitataan säännöksiin, joita sovelletaan puolueen tai säätiön 
valitsemaan oikeudelliseen muotoon siinä jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka on. Tämä on 
kiertoilmaus erään jäsenvaltion ja unionin lainsäädännössä esiintyvälle 
"rinnakkaispuolueen" käsitteelle, joka on tarpeeton ja epätarkoituksenmukainen (ks. myös 
4 artiklan 1 kohdan c alakohtaan ja 11 artiklan 4 kohtaan esitetyt tarkistukset).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
säätiön purkautumiseen, 
maksukyvyttömyyteen, maksujen 
lakkauttamiseen ja muihin vastaaviin 
menettelyihin sovelletaan niitä säännöksiä, 
joita sovelletaan puolueen tai säätiön 
perussäännössä mainittuun 
oikeudelliseen muotoon siinä 

4. Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
säätiön purkautumiseen, 
maksukyvyttömyyteen, maksujen 
lakkauttamiseen ja muihin vastaaviin 
menettelyihin sovelletaan niitä säännöksiä, 
joita sovelletaan poliittisiin puolueisiin tai 
säätiöihin siinä jäsenvaltiossa, jossa 
kyseisen Euroopan tason poliittisen 
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jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka on. puolueen tai säätiön kotipaikka on.

Or. en

Perustelu

Tarkistus täydentää 10 artiklaa, sellaisena kuin se on tarkistettuna niiden menettelyjen osalta, 
jotka on toteutettava ennalta määritetyssä paikassa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tason poliittinen puolue, joka 
on rekisteröity tässä asetuksessa 
säädettyjen edellytysten ja menettelyjen
mukaisesti, jolla on vähintään yksi edustaja 
Euroopan parlamentissa ja joka ei ole 
missään varainhoitoasetuksen 
[93] artiklassa tarkoitetuista 
poissulkemista edellyttävistä tilanteista, 
voi hakea rahoitusta Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta Euroopan
parlamentin julkaisemassa [rahoituksen] 
suorittamispyynnössä vahvistettujen
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

1. Euroopan tason poliittinen puolue, joka 
on rekisteröity tämän asetuksen
mukaisesti ja jolla on 2 artiklan 
1 alakohdassa tarkoitettuja poliittisia 
puolueita vähintään yhdessä neljäsosassa 
jäsenvaltioista ja vähintään yksi edustaja 
Euroopan parlamentissa, voi hakea 
rahoitusta Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta. Rahoitusta koskevat 
hakemukset on tehtävä Euroopan 
parlamentin julkaisemien sääntöjen ja 
edellytysten mukaisesti. Euroopan tason 
poliittinen puolue ei voi olla 
varainhoitoasetuksessa määritellyssä 
poissulkemista edellyttävässä tilanteessa.

Or. en

Perustelu

Yhtäältä poliittisen puolueen rekisteröinti unionin tasolla ja siihen liittyvä tunnustaminen ja 
toisaalta kelpoisuus saada rahoitusta on erotettava toisistaan, ja niitä on kohdeltava eri 
tavoin. Puolueeksi rekisteröinti on mahdollista poliittiselle liitolle, joka koostuu luonnollisista 
henkilöistä, jotka istuvat kansallisissa parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa vähintään yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista (3 artiklan 1 kohdan 
b alakohta), mutta rahoituksen pitäisi edellyttää vahvempaa edustavuutta.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta myönnettävät 
rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla 
enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisista 
korvattavista kustannuksista ja 
95 prosenttia Euroopan tason poliittisen 
säätiön talousarvioon otetuista vuotuisista 
tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan 
tason poliittiset puolueet voivat käyttää 
Euroopan unionin talousarviosta saamansa 
rahoituksen käyttämättä jääneen osan 
korvattavien kustannusten kattamiseen 
rahoituksen myöntämistä seuraavien 
kahden varainhoitovuoden aikana. Määrät, 
jotka ovat edelleen käyttämättä näiden 
kahden varainhoitovuoden jälkeen, 
peritään takaisin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

4. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta myönnettävät 
rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla 
enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisista 
korvattavista kustannuksista ja 
95 prosenttia Euroopan tason poliittisen 
säätiön talousarvioon otetuista vuotuisista 
tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan 
tason poliittiset puolueet ja niitä lähellä 
olevat Euroopan tason poliittiset säätiöt
voivat käyttää Euroopan unionin 
talousarviosta saamansa rahoituksen tai 
avustuksen käyttämättä jääneen osan 
korvattavien kustannusten kattamiseen 
rahoituksen myöntämistä seuraavien 
kahden varainhoitovuoden aikana. Määrät, 
jotka ovat edelleen käyttämättä näiden 
kahden varainhoitovuoden jälkeen, 
peritään takaisin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan tason poliittisen säätiön on 
liitettävä hakemukseensa vuotuinen 
työohjelmansa.

3. Euroopan tason poliittisen säätiön on 
liitettävä hakemukseensa vuotuinen 
työohjelmansa, ja se voi hakea rahoitusta 
Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen 
puolueen kautta, johon sen toiminta 
muodollisesti ja suoraan liittyy.
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Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 15 prosenttia määrärahoista jaetaan 
tasaosuuksina,

– 10 prosenttia määrärahoista jaetaan 
tasaosuuksina,

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentissa edustettuina olevilla puolueilla on muihin verrattuna vahvempi 
edustavuus (ks. myös 12 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus), joten niiden pitäisi saada 
enemmän rahoitusta.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 85 prosenttia määrärahoista jaetaan 
edunsaajina olevien Euroopan tason 
poliittisten puolueiden kesken suhteessa 
niiden Euroopan parlamenttiin valittujen 
edustajien määrään.

– 90 prosenttia määrärahoista jaetaan 
edunsaajina olevien Euroopan tason 
poliittisten puolueiden kesken suhteessa 
niiden Euroopan parlamenttiin valittujen 
edustajien määrään.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentissa edustettuina olevilla puolueilla on muihin verrattuna vahvempi 
edustavuus (ks. myös 12 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus), joten niiden pitäisi saada 
enemmän rahoitusta.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tason poliittiset puolueet 
voivat käyttää niille Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettyä rahoitusta toteuttaakseen 
Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä 
kampanjoita; niiden on osallistuttava 
näihin vaaleihin 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti.

1. Euroopan tason poliittiset puolueet 
voivat käyttää niille Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettyä rahoitusta toteuttaakseen 
Euroopan parlamentin vaaleihin liittyviä 
kampanjoita; niiden on osallistuttava 
näihin vaaleihin 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Jollei 18 artiklan 
1 kohdassa säädetyistä rajoituksista 
muuta johdu, Euroopan tason poliittiset 
puolueet voivat tukea yksittäisiä jäseniä 
tai jäsenpuolueita ja osallistua tietojen 
levittämiseen yleisölle lisätäkseen 
tietoisuutta eurooppalaiseen politiikkaan 
liittyvistä merkittävistä asioista. Niiden on 
tällöin noudatettava vaalikampanjoiden 
toteuttamiseen kyseisissä jäsenvaltioissa 
sovellettavia sääntöjä ja erityisesti 
puolueisiin ja ehdokkaisiin sovellettavia 
sääntöjä, jotka koskevat vaalikulujen 
rahoittamista ja rajoittamista.

Euroopan parlamentin jäsenten 
valitsemista Euroopan parlamenttiin 
yleisillä välittömillä vaaleilla koskevan 
säädöksen 8 artiklan mukaan kaikkien 
puolueiden ja ehdokkaiden vaalikulujen 
rahoittamisesta ja rajoittamisesta 
Euroopan parlamentin vaaleissa 
säädetään kuitenkin kunkin jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä.

Or. en

Perustelu

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ei ole oikeusvarmuutta siltä osin, mitä ne saavat tehdä 
Euroopan parlamentin vaaleja koskevissa kampanjoissa. Tämä estää niitä toteuttamasta niille 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 12 artiklan 2 kohdassa annettua tehtävää, jonka perusteella ne 
"myötävaikuttavat [...] unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen".
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen.

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen, paitsi jos kyseiset 
kansanäänestykset koskevat Euroopan 
unioniin liittyviä kysymyksiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan vaatimus, jonka parlamentti esitti 6. huhtikuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa (11 kohta). Kansanäänestykset ovat yhä useammin osa osallistuvaa 
demokratiaa jäsenvaltioissa. Ei ole todellakaan mitään syytä jättää Euroopan tason poliittisia 
puolueita ja säätiöitä tällaisen demokraattisen prosessin ulkopuolelle, kunhan käsiteltävänä 
olevat kysymykset liittyvät Euroopan unioniin. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Muista lähteistä kuin Euroopan unionin 
talousarviosta saatuja varoja ja kaikkia 
menoja valvovat 10 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset, jossa Euroopan 
tason poliittisella puolueella tai säätiöllä 
on kotipaikka. Tämä valvonta on 
toteutettava yhteistyössä Euroopan 
parlamentin ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa.

3. Euroopan parlamentti valvoo 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden muista lähteistä kuin Euroopan 
unionin talousarviosta saamia varoja ja 
kaikkia niihin liittyviä menoja.
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Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin pitäisi tilintarkastustuomioistuimen ohella olla ulkopuolinen 
tarkastaja, ja OLAFin pitäisi olla pääasiallinen valvontaviranomainen.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kansalliset viranomaiset ja Euroopan 
parlamentti sopivat käytännön järjestelyistä 
Euroopan tason poliittisia puolueita ja 
säätiöitä koskevan tiedon jakamista varten.

Euroopan parlamentti voi sopia
kansallisten viranomaisten kanssa
käytännön järjestelyistä tiedon jakamista 
varten.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin pitäisi tilintarkastustuomioistuimen ohella olla ulkopuolinen 
tarkastaja, ja OLAFin pitäisi olla pääasiallinen valvontaviranomainen.
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PERUSTELUT

Euroopan tason poliittisten puolueiden kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan lisätä yleisön 
kiinnostusta EU-asioihin. Euroopan tason poliittisia puolueita koskevan uudistuspaketin 
laatiminen siten, että samalla voidaan valjastaa käyttöön yksittäisten ja järjestäytyneiden 
kansalaisten demokraattinen energia, ei ole helppo tehtävä etenkään siksi, että EU on 
järjestelmänä mutkikas. Tämä voidaan kuitenkin kääntää eduksi, jos selkeytetään Euroopan 
tason poliittisten puolueiden perusluonteista tehtävää ja sitä, miten tietoon perustuvalla 
periaatteellisella keskustelulla niiden poliittisesta kehittämisestä voidaan helpottaa 
moniarvoisen kansakunnan syntymistä.

Esittelijä on erityisesti Euroopan tason poliittisten puolueiden organisaatioiden lähentämiseen 
liittyvistä syistä erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan tason poliittisille puolueille ja 
säätiöille luodaan unionin lainsäädännössä erityinen ja yhtenäinen eurooppalainen 
oikeudellinen asema. 

Uudistukset, joita on ehdotettu vuonna 2010 annetussa pääsihteerin mietinnössä, 
13. joulukuuta 2011 tehdyissä puhemiehistön päätöksissä, 6. huhtikuuta 2011 päivätyssä 
Giannakoun mietinnössä vuonna 2007 muutetun aiemman asetuksen (EY) N:o 2004/2003 
soveltamisesta ja uudessa ehdotuksessa Euroopan tason poliittisia puolueita ja säätiöitä 
koskevaksi asetukseksi, ovat seurausta nykytilanteen perusteellisesta analyysista, ja niissä 
annetaan yleisesti ottaen myönteinen vastaus Euroopan tason poliittisten puolueiden 
kysymyksiin, huolenaiheisiin ja huomioihin. Mietintöluonnoksen ehdotuksilla pyritään 
yhtenäistämään Euroopan tason poliittisten puolueiden organisaatiota. 

Tunnustamista koskevien kriteerien osalta esittelijä ehdottaa, että ainoastaan kansalliset tai 
alueelliset puolueet voisivat perustaa Euroopan tason puolueen. Euroopan tason puolueiden 
perustamisen osalta niiden perussäännössä otetaan yhtäläisesti huomioon Euroopan 
parlamenttiin, kansalliseen parlamenttiin ja alueparlamenttiin valitut edustajat. Mahdollisuus 
tunnustaa alueparlamenttiin valitut edustajat olisi sen vuoksi säilytettävä puolueita 
muodostettaessa mutta vain niillä alueilla, joilla on lainsäädäntövaltaa ja jotka on ilmoitettu 
Euroopan parlamentille. Jotta Euroopan tason poliittinen puolue saisi rahoitusta Euroopan 
parlamentilta, sillä täytyy olla vähintään yksi edustaja Euroopan parlamentissa. Lisäkriteerinä 
olisi otettava huomioon sisäisen demokratian ja sukupuolten tasa-arvon täysimääräinen 
kunnioittaminen Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien säätiöiden 
kokoonpanossa ja muodostamisessa. Jos puolue ei täytä sisäistä demokratiaa koskevaa 
edellytystä, sitä ei oteta huomioon sovellettaessa vaatimusta, jonka mukaan sen on oltava 
edustettuna vähintään seitsemässä jäsenvaltiossa. 

Euroopan parlamentti tarkistaa vuosittain Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
rekisteröintiä koskevat edellytykset ja kriteerit. Esittelijä katsoo, että tämä tarkistus olisi 
tehtävä vuosittain tai kenen tahansa luonnollisen tai oikeushenkilön asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä ja että tehtävän voi Euroopan parlamentissa tehokkaimmin hoitaa 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioista vastaava valiokunta. Kyseinen valiokunta 
järjestää tästä kuulemisen ja antaa lausuntonsa Euroopan parlamentille kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
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