
PR\921653HU.doc PE498.012v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Alkotmányügyi Bizottság

2012/0237(COD)

7.12.2012

***I
JELENTÉSTERVEZET
az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról 
és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadó: Marietta Giannakou



PE498.012v02-00 2/24 PR\921653HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és 
finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0499)),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0288/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk 
szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról szóló 2011. április 6-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság és a Költségvetési 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1

2

3 HL C 296. E, 2012.10.2., 46 o.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unióról szóló szerződés 
10. cikkének (1) bekezdése értelmében az 
Európai Uniónak a képviseleti 
demokrácia elve alapján kell működnie.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok működését 
az e rendeletben foglalt anyagi jogi 
szabályoknak és a tagállamok, 
mindenekelőtt a székhelyük szerinti 
tagállam nemzeti jogában előírt 
rendelkezéseknek kell irányítaniuk; e 
célból e pártoknak és alapítványoknak 
meg kell jelölniük azt a megfelelő jogi 
formát, amely megfelel az illető tagállam 
jogrendjében elismert valamely jogi 
személyiségi formának.

(9) Az európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok működését 
az e rendeletben foglalt anyagi jogi 
szabályoknak, az e rendeletben vagy saját 
alapszabályukban nem vagy csak részben 
szabályozott kérdések tekintetében pedig a 
tagállamok, mindenekelőtt a székhelyük 
szerinti tagállam nemzeti jogában előírt 
rendelkezéseknek kell irányítaniuk.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. cikk (1) bekezdésének c) albekezdéséhez fűzött módosítást.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Európai Parlamentnek 
rendszeresen ellenőriznie kell az európai 
politikai pártok és európai politikai 
alapítványok bejegyzésére és 
finanszírozására vonatkozó feltételek és 
követelmények teljesülését. Ezt az 
ellenőrzést évente, illetve bármely 
természetes vagy jogi személy indoklással 
ellátott kérését követően el kell végezni.
Uniós alapértékek tiszteletben tartásával 
kapcsolatos határozatok kizárólag egy erre 
a célra kidolgozott eljárásnak megfelelően, 
egy eminens független személyekből álló 
bizottsággal folytatott egyeztetést követően
hozhatók.

(26) Az Európai Parlamentnek 
rendszeresen ellenőriznie kell az európai 
politikai pártok és európai politikai 
alapítványok bejegyzésére és 
finanszírozására vonatkozó feltételek és 
követelmények teljesülését. Ezt az 
ellenőrzést évente, illetve bármely 
természetes vagy jogi személy megfelelő
indoklással ellátott kérését követően el kell 
végezni. Amennyiben e kérés az uniós 
alapértékek betartásának hiányára 
hivatkozik, az Európai Parlament felkéri 
alkotmányügyekért felelős bizottságát 
ezen állítás kézhezvételtől számított két 
hónapon belüli véleményezésére és 
valamennyi megfelelő vizsgálat 
elvégzésére. Az ezen értékek tiszteletben 
tartásával kapcsolatos határozatok 
kizárólag egy erre a célra kidolgozott 
eljárásnak megfelelően hozhatók.

Or. en

Indokolás
A bejegyzési követelmények ellenőrzéséért felelős bizottságnak az Európai Parlament 
alkotmányügyekkel foglalkozó bizottságának kell lennie. A javasolt módosítás az ellenőrzés és 
értékelés leghatékonyabb módját vezeti be.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „politikai párt”: polgárok politikai 
célokat követő egyesülése;

1. „politikai párt”: polgárok politikai 
célokat követő egyesülése, amelyet 
legalább egy tagállam jogrendje elismer, 
illetve amely legalább egy tagállam 
jogrendje által elismert vagy azzal 



PE498.012v02-00 8/24 PR\921653HU.doc

HU

összhangban létesült;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a bejegyzési feltételek tekintetében csak a jogilag – belső 
demokratikus rendjük szempontjából is – megfelelő pártokat lehessen figyelembe venni. A 
szövegezés megegyezik a hatályos rendeletével (2. cikk (1) bekezdés).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „európai politikai alapítvány”: 
hivatalosan valamely európai politikai 
párthoz kapcsolódó, az Európai 
Parlamentnél az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek és 
eljárásoknak megfelelően bejegyzett 
alapszabállyal rendelkező szervezet, amely 
tevékenysége révén – az Európai Unió 
céljai és alapvető értékei tiszteletben 
tartásával – az európai politikai párt céljait 
azáltal támogatja és egészíti ki, hogy az 
alábbi feladatok közül egyet vagy többet 
ellát:

4. „európai politikai alapítvány”: 
hivatalosan és közvetlenül valamely 
európai politikai párthoz kapcsolódó, az 
Európai Parlamentnél az e rendeletben 
meghatározott feltételeknek és 
eljárásoknak megfelelően bejegyzett 
alapszabállyal rendelkező szervezet, amely 
tevékenysége révén – az Európai Unió 
céljai és alapvető értékei tiszteletben 
tartásával – az európai politikai párt céljait 
azáltal támogatja és egészíti ki, hogy az 
alábbi feladatok közül egyet vagy többet 
ellát:

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „regionális parlament” vagy „regionális 
közgyűlés”: olyan testület, melynek tagjai 
regionális választásokon választott 
képviselők vagy választott közgyűlésnek 
politikai felelősséggel tartoznak;

5. „regionális parlament” vagy „regionális 
közgyűlés”: a rá alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok értelmében jogalkotási 
hatáskörrel rendelkező testület, amelyről 
az Európai Parlamentet értesítették;
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Or. en

Indokolás
A jelentős mértékben eltérő szereppel és hatáskörökkel bíró regionális politikai testületek és 
szervek sokszínűségére való tekintettel e módosítás az Európai Parlament 2001. április 6-i 
állásfoglalásában ((14) bekezdés) foglalt kérést ismétli meg. Ennek célja annak biztosítása, 
hogy az európai politikai párt a tagállamokban már a bejegyzése előtt a politikai élet 
bizonyos szintű tényezője legyen. Annak megítélését, hogy a parlamentek vagy közgyűlések e 
kategóriába tartoznak-e, a tagállamokra lehet bízni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok e rendelet hatálybalépésétől 
számított két hónapon belül és a nemzeti 
jogrend bármely későbbi módosításától 
számított két hónapon belül értesítik az 
Európai Parlamentet az (1) bekezdés 5. 
pontja szerinti regionális parlamentjeikről 
és regionális közgyűléseikről.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont– 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képviselteti magát európai parlamenti
képviselői révén a tagállamok legalább 
egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a 
regionális parlamentekben vagy a 
regionális közgyűlésekben, vagy

b) saját maga vagy tagpártjai képviseltetik 
magukat európai parlamenti képviselőik
révén a tagállamok legalább 
egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a 
regionális parlamentek képviselői révén
vagy a regionális közgyűlések képviselői 
révén, vagy

Or. en
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Indokolás
A „vagy tagpártjaik” kifejezést azért kell beilleszteni, mert az európai politikai párt többnyire 
nem közvetlenül, hanem a hozzá tartozó nemzeti pártok révén képviselteti magát a 
parlamentekben a rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerint. Lásd még a 2. cikk (5) 
bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) belső testületeiben biztosítja a nemek 
képviseletét, és jelöltlistáinak 
összetételében elősegíti a nemek egyenlő 
képviseletét;

Or. en

Indokolás
Az egyéb értékek és feltételek mellett fontos, hogy az európai politikai pártok és alapítványok 
belső testületeikben a reprezentativitást és a nemek közötti egyenlőséget segítsék elő.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e rendeletben meghatározott feltételek 
és eljárások szerint elismert európai 
politikai párthoz kapcsolódik, amit a párt 
bejegyzett alapszabálya igazol;

a) hivatalosan és közvetlenül az e 
rendeletben meghatározott feltételek és 
eljárások szerint elismert európai politikai 
párthoz kapcsolódik, amit a párt bejegyzett 
alapszabálya igazol;

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a párt a székhely szerinti tagállam 
jogrendje által elismert jogi formája;

törölve

Or. en

Indokolás
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.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nemek közötti egyenlőség 
tiszteletben tartása és előmozdítása a párt 
belső testületeiben, és a nemek egyenlő 
képviseletének előmozdítása a jelöltlisták 
összetételében;

Or. en

Indokolás
Lásd a 3. cikk (1) bekezdésének e) (új) albekezdéséhez fűzött módosítást.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Politikai alapítvány csak azon európai 
politikai párton keresztül jegyeztethet be 
alapszabályt a nyilvántartásba, amelyhez 
kapcsolódik.

(4) Politikai alapítvány csak azon európai 
politikai párton keresztül jegyeztethet be 
alapszabályt a nyilvántartásba, amelyhez 
hivatalosan és közvetlenül kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament évente ellenőrzi, 
hogy az európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok továbbra is 
megfelelnek-e a 3., 4. és 5. cikkben 
meghatározott feltételeknek és 
követelményeknek.

(1) Az Európai Parlament évente ellenőrzi, 
hogy az európai politikai pártok és az 
európai politikai alapítványok továbbra is 
megfelelnek-e a 3., 4. és 5. cikkben 
meghatározott feltételeknek és 
követelményeknek. Azt, hogy valamely 
európai politikai párt, illetve tagjai, vagy 
valamely európai politikai alapítvány 
megsérti-e az Unió alapértékeit, kizárólag 
e cikk (2) bekezdésnek megfelelően lehet 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

Jelenleg a Parlament által végzett éves rutinellenőrzés kiterjed az Unió alapértékeinek 
tiszteletben tartására is (3. cikk (1) bekezdés c) pont). Így adott esetben a Parlament döntene 
a bejegyzés megszüntetéséről ezen értékek tiszteletben tartásának elmulasztása miatt. 
Egyértelművé kell tenni, hogy ez a rendkívül érzékeny szankció kizárólag a 7. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, megfelelő biztosítékokat nyújtó eljárás útján hagyható jóvá. 
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határozata előtt az Európai Parlament 
meghallgatja az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány 
képviselőit, és felkér egy eminens 
független személyekből álló bizottságot, 
hogy ésszerű határidőn belül alkosson 
véleményt az adott kérdésről.

Határozata előtt az Európai Parlament
meghallgatja az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány 
képviselőit, és felkéri alkotmányügyekért 
felelős bizottságát, hogy a kérelem 
benyújtásától számított két hónapon belül 
alkosson véleményt az adott kérdésről.

Or. en

Indokolás
Lásd a (26) preambulumbekezdés módosítását.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bizottság három tagból áll, akik 
közül egyet az Európai Parlament, egyet a 
Tanács és egyet a Bizottság jelöl ki az 
európai parlamenti választásokat követő 
első európai parlamenti ülésszak végétől 
számított hat hónapon belül. A bizottság 
titkárságát és finanszírozását az Európai 
Parlament biztosítja.

törölve

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor indoklással ellátott kérelmet 
nyújthat be az Európai Parlamenthez annak 
érdekében, hogy az ellenőrizze, hogy az (1) 
bekezdésben említett feltételek és 
követelmények közül egy vagy több 
továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 
párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit kizárólag a (2) bekezdésnek
megfelelően lehetséges.

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor megfelelő indoklással ellátott 
kérelmet nyújthat be az Európai 
Parlamenthez annak érdekében, hogy az 
ellenőrizze, hogy az (1) bekezdésben 
említett feltételek és követelmények közül 
egy vagy több továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 
párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit, kizárólag e cikk (2)
bekezdésének megfelelően lehetséges.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány jogi személy, és ezt a
státuszt azon a napon szerzi meg, 
amelyiken a 6. cikkben említett 
nyilvántartásba bejegyezték.

Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány az Európai Unió joga 
értelmében az Európai Parlament által a 
6. cikk (5) bekezdése szerint elfogadott 
határozat Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételének napján jogi 
személyiséget szerez.

Or. en

Indokolás

Pontosítás.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány jogilag teljes körűen 
elismert és teljes mértékben jogképes az 
összes tagállamban.

(1) Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány jogilag teljes 
mértékben jogképes az összes tagállamban.

Or. en

Indokolás
A teljes mértékű jogképesség a „jogi elismerést” is feltételezi.  

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai politikai párt és az 
európai politikai alapítvány a 
tevékenységének folytatásához szükséges 
valamennyi joggal rendelkezik, ideértve az 
ingó és ingatlan tulajdon megszerzéséhez 
való jogot is, kivéve, ha alapszabálya 
ebben korlátozza. Amennyiben az 
tevékenységeinek folytatásához szükséges, 
bármely tagállamban megilleti a 
letelepedés joga, és – amennyiben 
alapszabálya ebben nem korlátozza –
harmadik országokban is folytathat 
tevékenységet.

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az európai politikai párt vagy 
európai politikai alapítvány nevében a 3. 
és 6. cikk szerinti bejegyzést megelőzően 
cselekményeket hajtottak végre és a 
szóban forgó európai politikai párt vagy 
európai politikai alapítvány nem vállalja 
az e cselekményekből eredő 
kötelezettségeket, azokért az e 
cselekményeket végrehajtó természetes 
személyek, pártok vagy jogalanyok 
egyetemlegesen felelnek.

Or. en

Indokolás

A nemzeti jogszabályok szerinti felelősség tekintetében egyértelművé teszi az európai politikai 
párt vagy társult alapítványának bejegyzése előtti helyzetet.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az „európai politikai párt” és az 
„európai politikai alapítvány” megjelölést 
kizárólagos az e rendelettel összhangban 
bejegyzett politikai szövetségek vagy 
alapítványok használhatják.

Or. en

Indokolás

A valódi európai pártok és alapítványok státuszának növeléséhez és a visszaélések 
megelőzéséhez szükséges.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet által nem szabályozott 
kérdések tekintetében vagy a rendelet által
csak részben szabályozott kérdések
esetében e kérdések azon aspektusai
tekintetében, amelyekkel e rendelet nem 
foglalkozik, az európai politikai pártra és 
az európai politikai alapítványra a 
székhelye szerinti tagállamban a párt vagy 
alapítvány alapszabályában említett jogi 
formára irányadó nemzeti jogszabályok
alkalmazandók. Az európai politikai párt és 
az európai politikai alapítvány más 
tagállamokban kifejtett tevékenységeire az 
illető tagállamok vonatkozó nemzeti 
jogszabályai alkalmazandók.

(2) Az e rendeletben vagy saját 
alapszabályukban nem vagy csak részben 
szabályozott kérdések tekintetében európai 
politikai pártra és az európai politikai 
alapítványra a székhelye szerinti tagállam 
törvényei alkalmazandók. Az európai 
politikai párt és az európai politikai 
alapítvány más tagállamokban kifejtett 
tevékenységeire az illető tagállamok 
vonatkozó nemzeti jogszabályai 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás
A bizottsági javaslat azon rendelkezésekre utal, amelyek a párt vagy alapítvány székhelye 
szerinti tagállamban alkalmazandók a párt vagy alapítvány által választott jogi formára. Ez a 
valamely tagállam joga és az uniós jog értelmében létező „párhuzamos párt” koncepciójának 
újabb kifejeződése, amely nem szükséges és nem megfelelő (lásd még a 4. cikk (1) bekezdés c) 
pontjához és a 11. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást).

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Felszámolás, fizetőképtelenség és 
hasonló eljárások esetén az európai 
politikai párt vagy az európai politikai
alapítvány alapszabályában említett jogi 
forma vonatkozásában a székhely szerinti 
tagállamban alkalmazandó jogi 
rendelkezések irányadók.

(4) Felszámolás, fizetőképtelenség és 
hasonló eljárások esetén az európai 
politikai pártok vagy az európai politikai
alapítványok vonatkozásában a szóban 
forgó európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány székhelye szerinti 
tagállamban alkalmazandó jogi 
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rendelkezések irányadók.

Or. en

Indokolás

A módosított 10. cikket egészíti ki az előre meghatározott helyen végrehajtandó eljárások 
tekintetében.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendeletben meghatározott 
feltételek és eljárások alapján bejegyzett 
európai politikai párt, amely legalább egy 
tagja által képviselteti magát az Európai 
Parlamentben, és amelyre a költségvetési 
rendelet [93.] cikkében említett kizárást 
okozó helyzetek egyike sem vonatkozik, az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott finanszírozásért folyamodhat az 
Európai Parlament által közzétett 
[hozzájárulási] felhívásban foglalt 
feltételeknek megfelelően.

(1) Az e rendelettel összhangban bejegyzett 
európai politikai párt, amely legalább a 
tagállamok negyedében képviselteti magát 
a 2. cikk (1) bekezdése szerinti politikai 
pártok révén, és legalább egy tagja által 
képviselteti magát az Európai 
Parlamentben, az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott finanszírozásért 
folyamodhat. A finanszírozási kérelmeket 
az Európai Parlament által közzétett 
feltételekkel összhangban kell benyújtani. 
Az európai politikai párt nem lehet a 
költségvetési rendeletben meghatározott, 
kizárást okozó helyzetek egyikében sem.

Or. en

Indokolás
Valamely politikai párt uniós szintű bejegyzését és ebből eredő elismerését, illetve a 
finanszírozásra való jogosultságát külön kell választani, és eltérő módon kell kezelni. 
Miközben lehetséges egy olyan politikai szövetség pártként való bejegyzése, amely legalább a 
tagállamok negyedében a nemzeti, regionális parlamentekben vagy regionális közgyűlésekben 
helyet foglaló természetes személyekből áll (3. cikk (1) bekezdés b) pont), a finanszírozáshoz 
magasabb szintű képviseletet kellene előírni.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás vagy támogatás európai 
politikai párt esetében nem haladhatja meg 
a párt éves visszatéríthető kiadásainak 
90 %-át, európai politikai alapítvány 
esetében pedig az alapítvány 
költségvetésében feltüntetett éves 
támogatható költségeinek 95 %-át. Az 
odaítélt uniós hozzájárulások fel nem 
használt részét az európai politikai pártok 
az odaítélést követő két pénzügyi évben 
felhasználhatják visszatéríthető kiadások 
fedezésére. Az e két pénzügyi évet 
követően fel nem használt összegeket a 
költségvetési rendeletnek megfelelően 
vissza kell fizettetni.

(4) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás vagy támogatás európai 
politikai párt esetében nem haladhatja meg 
a párt éves visszatéríthető kiadásainak 
90 %-át, európai politikai alapítvány 
esetében pedig az alapítvány 
költségvetésében feltüntetett éves 
támogatható költségeinek 95 %-át. Az 
odaítélt uniós hozzájárulások vagy 
támogatások fel nem használt részét az 
európai politikai pártok és a hozzájuk 
kapcsolódó európai politikai alapítványok
az odaítélést követő két pénzügyi évben 
felhasználhatják visszatéríthető kiadások 
fedezésére. Az e két pénzügyi évet 
követően fel nem használt összegeket a 
költségvetési rendeletnek megfelelően 
vissza kell fizettetni.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai politikai alapítvány kérelme 
tartalmazza az alapítvány éves 
munkaprogramját.

(3) Európai politikai alapítvány kérelme 
tartalmazza az alapítvány éves 
munkaprogramját, és az Európai Unió 
általános költségvetéséből nyújtott 
finanszírozás iránti kérelmét kizárólag 
azon az európai politikai párton keresztül 
nyújthatja be, amelyhez hivatalosan és 
közvetlenül kapcsolódik.

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 15 %-ot egyenlő részekben osztanak el; – 10 %-ot egyenlő részekben osztanak el;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentben képviselt pártok a többihez képest nagyobb reprezentativitással 
bírnak (lásd még a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást), ezért nagyobb mértékben 
kellene finanszírozásban részesülniük.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 85 %-ot a kedvezményezett európai 
politikai pártok között osztanak el abban az 
arányban, amelyet képviselőik a választott 
európai parlamenti képviselők között 
képviselnek;

– 90 %-ot a kedvezményezett európai 
politikai pártok között osztanak el abban az 
arányban, amelyet képviselőik a választott 
európai parlamenti képviselők között 
képviselnek;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlamentben képviselt pártok a többihez képest nagyobb reprezentativitással 
bírnak (lásd még a 12. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosítást), ezért nagyobb mértékben 
kellene finanszírozásban részesülniük.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai politikai pártot az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból finanszírozó 
pénzeszközöket az európai politikai párt 
felhasználhatja európai parlamenti 
választási kampányának finanszírozására, 
mely választásban a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint vesz részt.

(1) Az európai politikai pártot az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból finanszírozó 
pénzeszközöket az európai politikai párt 
felhasználhatja európai parlamenti 
választási kampányának finanszírozására, 
mely választásban a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontja szerint vesz részt.
Az európai politikai alapítványok a 18. 
cikk (1) bekezdésében foglalt korlátok 
között egyéni tagokat vagy tagpártokat is 
támogathatnak, és a jelentős európai 
politikai kérdésekkel kapcsolatos 
tudatosság növelése céljából 
hozzájárulhatnak információk nyilvános 
terjesztéséhez. Ennek során be kell 
tartaniuk az érintett tagállamok választási 
kampányokra vonatkozó magatartási 
szabályait, különösen a pártok és jelöltek 
finanszírozására és a választási költségek 
korlátozására vonatkozó szabályokat.

Összhangban az Európai Parlament 
képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról 
szóló okmány 8. cikkével, az európai 
parlamenti választások költségeinek 
finanszírozását és korlátozását az összes 
párt és jelölt tekintetében minden 
tagállamban nemzeti rendelkezések 
szabályozzák.

Or. en

Indokolás
Az európai politikai pártok nem rendelkeznek kellő jogi biztonsággal azt illetően, hogy az 
európai választási kampányok során mit tehetnek. Ez akadályozza őket az Európai Unióról 
szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése és az Európai Unió Alapjogi Chartája 12. cikkének 
(2) bekezdése révén rájuk rótt feladat, nevezetesen „az uniós polgárok akaratának 
kinyilvánításához” való hozzájárulás ellátásában.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Európai politikai párt és európai
politikai alapítvány részére az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból biztosított 
finanszírozás nem használható fel nemzeti, 
regionális vagy helyi népszavazási 
kampányok finanszírozására.

(3) Európai politikai párt és európai 
politikai alapítvány részére az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból biztosított 
finanszírozás nem használható fel nemzeti, 
regionális vagy helyi népszavazási 
kampányok finanszírozására, kivéve ha a 
szóban forgó népszavazás az Európai 
Unióval kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az Európai Parlament 2001. április 6-i állásfoglalásában ((11) bekezdés) 
foglalt kérést ismétli meg. A népszavazások a tagállamokban a részvételi demokrácia egyre 
fontosabb elemei. Ezért nincs ok arra, hogy az európai politikai pártokat és alapítványokat 
kizárjuk ebből a demokratikus folyamatból, mindaddig, amíg a szóban forgó kérdések az 
Európai Unióval kapcsolatosak. 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió költségvetésén kívüli 
forrásból származó bevételek és 
valamennyi kiadás fölött az európai
politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány székhelye szerinti tagállam 
illetékes nemzeti hatóságai gyakorolnak 
ellenőrzést a 10. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően. Ezt az ellenőrzést az Európai
Parlamenttel és más tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságaival együttműködésben 
kell gyakorolni.

(3) Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány által az Európai Unió 
költségvetésén kívüli forrásból kapott 
bevételek és valamennyi kiadás fölött az 
Európai Parlament gyakorol ellenőrzést.
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Or. en

Indokolás

A Számvevőszék, a külső könyvvizsgáló és az OLAF mellett az elsődleges ellenőrző 
hatóságnak az Európai Parlamentnek kell lennie.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságok és az Európai 
Parlament kialakítják az európai politikai 
pártokra és az európai politikai 
alapítványokra vonatkozó információk 
cseréjét szolgáló gyakorlati eljárásokat.

Ebből a célból az Európai Parlament a 
nemzeti hatóságokkal az információk 
cseréjét szolgáló gyakorlati eljárásokról 
állapodhat meg.

Or. en

Indokolás

A Számvevőszék, a külső könyvvizsgáló és az OLAF mellett az elsődleges ellenőrző 
hatóságnak az Európai Parlamentnek kell lennie.
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INDOKOLÁS

Az európai politikai pártok fejlődése kulcsfontosságú az uniós ügyek iránti közérdeklődés 
felkeltése szempontjából. Elsősorban az EU rendszeréből adódó összetettség miatt nem 
könnyű feladat az európai politikai pártok számára egy olyan reformcsomag kidolgozása, 
amely mobilizálni tudja az egyéni és szervezetben lévő polgárok demokratikus energiáit. Ám 
ebből előnyt lehet kovácsolni, amennyiben kiderül, hogy mi is az európai politikai pártok 
„alapvető feladata”, illetve hogy a politikai fejlődésükről szóló tájékozott és elvi alapokon álló 
párbeszéd hogyan segítheti elő egy plurális démosz megjelenését.

Az előadó határozottan üdvözli az európai politikai pártok és politikai alapítványok uniós jog 
szerinti különleges és egységes európai jogi státuszának létrehozását, különösen az európai 
politikai pártok szervezeti egységességére való tekintettel. 
A főtitkár 2010. évi jelentésében javasolt reformok, az Elnökség 2011. december 13-i 
határozatai, a 2007-ben módosított korábbi, 2004/2003/EK rendelet alkalmazásának 
értékeléséről szóló 2011. április 6-i Giannakou-jelentés és az európai politikai pártokról és 
politikai alapítványaikról szóló új rendeletre irányuló javaslat a jelenlegi helyzet alapos 
elemzésén alapul, és általánosságban pozitív választ ad az európai politikai pártok kérdéseire, 
aggodalmaira és megjegyzéseire. A jelentéstervezetben szereplő javaslatok az európai 
politikai pártok szervezeti egységessége irányába mutatnak. 

Az elismerés feltételeire való tekintettel az előadó javasolja, hogy csak nemzeti és regionális 
pártok legyenek jogosultak európai pártot alakítani. Az európai pártok alapítására 
vonatkozóan az európai pártok alapszabálya egyformán figyelembe veszi az európai, nemzeti 
és regionális szinten megválasztott képviselőket. A regionális szinten megválasztott 
képviselők elismerésének lehetőségét ezért a pártok alapítása céljából fenn kell tartani, de 
csak azon régiók esetében, amelyek jogalkotási hatásköreitől az Európai Parlamentet 
értesítették. Az Európai Parlament által történő finanszírozáshoz az európai pártoknak 
legalább egy európai parlamenti képviselővel kell képviseltetniük magukat az Európai 
Parlamentben. Ezenfelül figyelembe kell venni az európai politikai pártok és a hozzájuk 
kapcsolódó európai politikai alapítványok teljes mértékű belső demokráciája, illetve az 
összetételük és alapításuk tekintetében meglévő, nemek közötti egyenlőség kritériumait. A 
belső demokrácia feltételének nem megfelelő párt a legalább hét tagállamban való képviselet 
mint előírás szempontjából nem vehető figyelembe. 

Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványaikra vonatkozó feltételeket és 
bejegyzési feltételeket az Európai Parlament évente ellenőrzi. Az előadó véleménye szerint 
ezt az ellenőrzést évente, illetve bármely természetes vagy jogi személy megfelelő indoklással 
ellátott kérését követően el kell végezni, és erre a leghatékonyabb eljárás az Európai 
Parlament alkotmányügyekben illetékes bizottságáé. E célból e bizottság rendez 
meghallhatásokat, és a kérelem benyújtásától számított két hónapon belül véleményt nyilvánít 
az Európai Parlament számára.


