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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ...
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0499),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
224 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0288/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Reglamento (EB) 
Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų 
finansavimo taisyklių, taikymo3,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto bei 
Biudžeto komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) reikalaujama, kad Europos Sąjunga 
veiktų pagal atstovaujamosios 

                                               
1

2

3 OL C 296 E, 2012 10 2, p. 46.
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demokratijos principą, kaip nurodyta 
Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 
1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai turėtų būti 
reglamentuojami šiame reglamente 
išdėstytomis materialinės teisės taisyklėmis 
ir valstybių narių, ypač tos, kurioje yra jų 
būstinė, teise, pagal kurią jie turėtų 
nustatyti reikiamą teisinę formą, kuri turi 
atitikti tos valstybės narės teisinėje 
sistemoje pripažįstamą juridinio subjekto 
formą;

(9) Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai turėtų būti 
reglamentuojami šiame reglamente 
išdėstytomis materialinės teisės taisyklėmis 
ir, sprendžiant klausimus, kurie 
nereguliuojami ar tik iš dalies 
reguliuojami pagal šį reglamentą arba 
pagal atitinkamus jų įstatus, valstybių 
narių, ypač tos, kurioje yra jų būstinė, 
teise;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio 1 dalies c punkto pakeitimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Europos Parlamentas turėtų reguliariai 
tikrinti, ar Europos politinės partijos arba
Europos politiniai fondai tebesilaiko 
registravimo bei finansavimo reikalavimų. 
Tikrinimas turėtų būti atliekamas kasmet 
arba pagrįstu fizinio ar juridinio asmens 
prašymu. Sprendimai, ar gerbiamos 
vertybės, kuriomis pagrįsta Sąjunga,

(26) Europos Parlamentas turėtų reguliariai 
tikrinti, ar Europos politinės partijos arba 
Europos politiniai fondai tebesilaiko 
registravimo bei finansavimo reikalavimų. 
Tikrinimas turėtų būti atliekamas kasmet 
arba pagrįstu fizinio ar juridinio asmens 
prašymu. Kai atlikus tokią užklausą 
įtariama, kad nesilaikoma vertybių, 



PR\921653LT.doc 7/23 PE498.012v02-00

LT

turėtų būti priimami laikantis specialiai tam 
nustatytos procedūros ir konsultuojantis 
su nepriklausomų žymių asmenų 
komitetu;

kuriomis pagrįsta Sąjunga, Europos 
Parlamentas turėtų kreiptis į savo 
komitetą, atsakingą už konstitucinius 
reikalus, su prašymu pateikti nuomonę 
dėl šių įtarimų per du mėnesius nuo jų 
pateikimo ir atlikti visus deramus tyrimus. 
Sprendimai, ar gerbiamos šios vertybės, 
turėtų būti priimami tik laikantis specialiai 
tam nustatytos procedūros;

Or. en

Pagrindimas

Komitetas, atsakingas už procedūras, susijusias registravimo reikalavimų laikymosi 
tikrinimu, turėtų būtų komitetas, kuris Europos Parlamente atsakingas už konstitucinius 
klausimus. Remiantis siūlomu pakeitimu nustatomas veiksmingiausias tikrinimo ir vertinimo 
būdas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) politinė partija – politinių tikslų siekianti 
piliečių asociacija;

1) politinė partija – politinių tikslų siekianti 
piliečių asociacija, kuri arba pripažįstama, 
arba įsteigta vadovaujantis bent vienos 
valstybės narės teisine tvarka;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad svarstant registravimo sąlygas būtų galima atsižvelgti tik į „teisiškai 
teisingas“ partijas – taip pat ir jų vidaus demokratinės tvarkos požiūriu. Ši formuluotė 
identiškai sutampa su pateiktąja galiojančio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punkto įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Europos politinis fondas – subjektas, 4) Europos politinis fondas – subjektas, 
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kuris yra oficialiai susijęs su Europos 
politine partija, turi Europos Parlamente 
laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų 
bei procedūrų užregistruotą statutą ir, 
atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tikslus 
bei pagrindines vertybes, savo veikla remia 
ir papildo Europos politinės partijos 
tikslus, vykdydamas vieną arba kelias iš 
toliau išvardijamų užduočių:

kuris yra oficialiai ir tiesiogiai susijęs su 
Europos politine partija, turi Europos 
Parlamente laikantis šiame reglamente 
nustatytų sąlygų bei procedūrų 
užregistruotą statutą ir, atsižvelgdamas į 
Europos Sąjungos tikslus bei pagrindines 
vertybes, savo veikla remia ir papildo 
Europos politinės partijos tikslus, 
vykdydamas vieną arba kelias iš toliau 
išvardijamų užduočių:

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) regioninis parlamentas arba regioninė 
asamblėja – įstaiga, kurios nariai turi 
regioninį rinkimų mandatą arba yra 
politiškai atskaitingi išrinktai asamblėjai;

5) regioninis parlamentas arba regioninė 
asamblėja – įstaiga, kuri naudojasi 
teisėkūros įgaliojimais, nustatytais pagal 
jai taikomą nacionalinę teisę, ir apie kurią 
informuotas Europos Parlamentas;

Or. en

Pagrindimas
Atsižvelgiant į regioninių politinių įstaigų ir subjektų, kurių veikla ir įgaliojimai labai skiriasi, 
gausą, šiame pakeitime pakartojamas prašymas, kurį Europos Parlamentas buvo pateikęs 
savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliucijoje (14 dalis). Tikslas – įsitikinti, kad Europos politinė 
partija, prieš ją registruojant, būtų valstybės narės politinio gyvenimo tam tikro lygio 
veiksnys. Vertinti, ar parlamentai arba asamblėjos priklauso šiai kategorijai, gali būti palikta 
valstybių narių nuožiūrai.



PR\921653LT.doc 9/23 PE498.012v02-00

LT

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per du mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo ir per du mėnesius nuo tada, 
kai atliktas bet koks tolesnis jų 
nacionalinės tvarkos pakeitimas, valstybės 
narės praneša Parlamentui apie savo 
regioninius parlamentus ir savo 
regionines asamblėjas atsižvelgdamos į 
1 dalies 5 punkto apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipos 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba jam turi būti 
atstovaujama nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse 
asamblėjose, arba

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam arba partijoms, kurios yra jo 
narės, turi atstovauti Europos Parlamento 
nariai ar nacionalinių parlamentų nariai 
arba regioninių parlamentų ar asamblėjų 
nariai, arba

Or. en

Pagrindimas
Žodžiai „arba partijoms, kurios yra jo narės“ įterpti todėl, kad Europos politinei partijai 
parlamentuose dažniausiai atstovaujama ne tiesiogiai, o netiesiogiai – tai daro jai 
priklausančios nacionalinės partijos, kaip apibrėžta reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. T. p. žr. 
2 straipsnio 5 dalies pakeitimą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jis turi užtikrinti lyčių atstovavimą
savo vidaus organuose ir skatinti lyčių 
lygybę sudarant rinkiminius sąrašus;

Or. en

Pagrindimas
Svarbu, kad Europos politinės partijos ir fondai be kitų vertybių ir kriterijų savo vidaus 
organuose skatintų reprezentatyvumą ir lyčių lygybę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jis turi būti susijęs su Europos politine 
partija, pripažinta laikantis šiame 
reglamente nustatytų sąlygų ir procedūrų, 
kaip patvirtinta užregistruotame tos partijos 
statute;

a) jis turi būti oficialiai ir tiesiogiai susijęs 
su Europos politine partija, pripažinta 
laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų 
ir procedūrų, kaip patvirtinta 
užregistruotame tos partijos statute;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) partijos, pripažintos valstybės narės, 
kurioje yra jos būstinė, teisinėje sistemoje,
teisinę formą;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas
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.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pagarbą lyčių lygybei ir jos skatinimą 
partijos vidaus organuose, taip pat lyčių 
lygybės skatinimą sudarant rinkiminius 
sąrašus;

Or. en

Pagrindimas
Žr. 3 straipsnio 1 dalies e punkto (naujo) pakeitimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Statutą registre politinis fondas gali 
užregistruoti tik per Europos politinę 

4. Statutą registre politinis fondas gali 
užregistruoti tik per Europos politinę 
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partiją, su kuria jis susijęs. partiją, su kuria jis oficialiai ir tiesiogiai 
susijęs.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas kasmet tikrina, ar 
Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai tebesilaiko 3, 4 ir 
5 straipsniuose nustatytų sąlygų ir 
reikalavimų.

1. Europos Parlamentas kasmet tikrina, ar 
Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai tebesilaiko 3, 4 ir 
5 straipsniuose nustatytų sąlygų ir 
reikalavimų. Europos politinės partijos, 
įskaitant jos narius, arba Europos 
politinio fondo padarytas vertybių, 
kuriomis pagrįsta Sąjunga, pažeidimas 
gali būti nustatytas tik remiantis šio 
straipsnio 2 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Parlamento atliekamas įprastas kasmetinis patikrinimas apima ir pagarbą 
pagrindinėms Sąjungos vertybėms (3 straipsnio 1 dalies c punktas). Taigi tokiu atveju – jei su 
tokiu atveju būtų susidurta – Parlamentas spręstų dėl registracijos nutraukimo nepagarbos 
šioms vertybėms pagrindu. Turėtų būti aiškiai pažymėta, kad sprendimas dėl šios 
griežčiausios sankcijos gali būti priimtas tik taikant 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, 
pagal kurią numatytos atitinkamos apsaugos priemonės. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš priimdamas spendimą, Europos 
Parlamentas išklauso atitinkamos Europos 
politinės partijos arba Europos politinio 
fondo atstovus ir prašo nepriklausomų 

Prieš priimdamas spendimą, Europos 
Parlamentas išklauso atitinkamos Europos 
politinės partijos arba Europos politinio 
fondo atstovus ir prašo savo komiteto, 
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žymių asmenų komiteto pateikti šiuo 
klausimu nuomonę per priimtiną 
laikotarpį.

atsakingo už konstitucinius reikalus,
pateikti nuomonę per du mėnesius nuo 
prašymo pateikimo.

Or. en

Pagrindimas
Žr. 26 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komitetą sudaro trys nariai, kurių 
kiekvieną Europos Parlamentas, Taryba 
ir Komisija paskiria per šešis mėnesius 
nuo pirmosios Europos Parlamento 
sesijos po rinkimų į jį pabaigos. Komiteto 
sekretoriato funkcijas ir finansavimą 
užtikrina Europos Parlamentas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Europos Parlamentui 
pagrįstą prašymą patikrinti, ar 
tebetenkinami vienas arba daugiau 1 dalyje 
minėtų sąlygų ir reikalavimų. Europos 
politinės partijos, įskaitant jos narius, 
padarytas vertybių, kuriomis pagrįsta 
Sąjunga, pažeidimas gali būti nustatytas tik 
remiantis 2 dalimi.

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Europos Parlamentui 
motyvuotą ir tinkamai pagrįstą prašymą 
patikrinti, ar tebetenkinami vienas arba 
daugiau 1 dalyje minėtų sąlygų ir 
reikalavimų. Europos politinės partijos, 
įskaitant jos narius, padarytas vertybių, 
kuriomis pagrįsta Sąjunga, pažeidimas gali 
būti nustatytas tik remiantis šio straipsnio 
2 dalimi.
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Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas turi teisinį subjektiškumą, įgytą 
užregistravimo registre pagal 6 straipsnį 
datą.

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas įgyja teisinį subjektiškumą Europos 
Sąjungos teisės pagrindu Europos 
Parlamento priimto sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dieną, kaip 
nustatyta 6 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas turi visišką teisinį pripažinimą ir
veiksnumą visose valstybėse narėse.

1. Europos politinė partija ir Europos 
politinis fondas turi visišką teisinį 
veiksnumą visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas
Visiškas teisinis veiksnumas apima ir teisinį pripažinimą.  
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos politinė partija ir Europos 
politinis fondas turi visas teises, būtinas jų 
veiklai vykdyti, įskaitant teisę būti 
kilnojamojo ir nekilnojamojo turto 
savininkais, nebent ši teisė būtų apribota 
jų įstatais. Jei tai būtina jų veiklai vykdyti, 
jie turi teisę įsisteigti bet kurioje valstybėje 
narėje ir gali vykdyti veiklą trečiosiose 
šalyse, nebent tai būtų apribota jų įstatais.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Jei prieš registraciją, apibrėžtą 3 ir 
6 straipsniuose, Europos politinės partijos 
ar Europos politinio fondo vardu buvo 
imtasi veiksmų ir atitinkama Europos 
politinė partija ar Europos politinis 
fondas neprisiima su šiais veiksmais 
susijusių įsipareigojimų, už šiuos 
veiksmus solidariai atsakingi jų ėmęsi 
fiziniai asmenys, partijos ar juridiniai 
asmenys.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama padėtis, susijusi su atsakomybe pagal nacionalinius teisės aktus iki Europos 
politinės partijos ar su ja susijusio fondo registravimo.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Pavadinimus „Europos politinė 
partija“ ir „Europos politinis fondas“ gali 
naudoti tik pagal šio reglamento 
nuostatas registruoti politiniai aljansai ar 
fondai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina stiprinti tikrų Europos partijų ir fondų autoritetą ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nereglamentuojami šiuo 
reglamentu, arba, kai klausimai šiuo 
reglamentu reglamentuojami iš dalies, –
su tais aspektais, kurie jame 
nenagrinėjami, yra reglamentuojami 
valstybės narės, kurioje yra jų būstinė, 
teise, taikytina partijos arba fondo statute 
nurodytai teisinei formai. Kitose 
valstybėse narėse Europos politinės 
partijos arba Europos politinio fondo 
vykdoma veikla reglamentuojama 
atitinkamais tų valstybių narių teisės aktais.

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nereglamentuojami šiuo 
reglamentu ar jų atitinkamais įstatais arba 
reglamentuojami tik iš dalies, yra 
reglamentuojami valstybės narės, kurioje 
yra jų būstinė, teise. Kitose valstybėse 
narėse Europos politinės partijos arba 
Europos politinio fondo vykdoma veikla 
reglamentuojama atitinkamais tų valstybių 
narių teisės aktais.

Or. en

Pagrindimas
Komisijos pasiūlyme pateikiamos nuostatos, taikomos partijos ir fondo pasirinktai teisinei 
formai valstybėje narėje, kur savo būstines turi partija ar fondas. Tai dar viena vadinamosios 
paralelinės partijos sampratos, kuri egzistuoja pagal valstybės narės teisę ir pagal Sąjungos 
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teisę ir kuri nėra nei būtina, nei tinkama, išraiška (t. p. žr. 4 straipsnio 1 dalies c punkto ir 
11 straipsnio 4 dalies pakeitimus).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paleidimo, nemokumo, mokėjimų 
nutraukimo ir panašios procedūros 
reglamentuojamos valstybės narės, kurioje 
yra Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo būstinė, teisinėmis 
nuostatomis, taikomomis jų statute 
nurodytai teisinei formai.

4. Paleidimo, nemokumo, mokėjimų 
nutraukimo ir panašios procedūros 
reglamentuojamos valstybės narės, kurioje 
yra atitinkamos Europos politinės partijos 
arba atitinkamo Europos politinio fondo 
būstinė, teisinėmis nuostatomis, 
taikomomis politinėms partijoms ar 
politiniams fondams.

Or. en

Pagrindimas

Papildomas 10 straipsnis, pakeistas atsižvelgiant į procedūras, kurios turi būti vykdomos iš 
anksto nustatytoje vietoje.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos politinė partija, kuri yra 
užregistruota laikantis šiame reglamente 
nustatytų sąlygų ir procedūrų, kuriai 
Europos Parlamente atstovauja bent vienas 
iš jos narių ir kuri nėra patekusi į vieną iš 
Finansinio reglamento [93] straipsnyje 
minėtų draudimo situacijų, gali prašyti 
finansavimo iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto kvietime [mokėti įnašus] Europos 
Parlamento paskelbtomis sąlygomis.

1. Europos politinė partija, kuri yra 
užregistruota laikantis šio reglamento 
nuostatų, kuriai politinės partijos 
atstovauja bent ketvirtadalyje valstybių 
narių, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje, 
ir kuriai Europos Parlamente atstovauja 
bent vienas iš jos narių, gali prašyti 
finansavimo iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto. Prašymai finansavimui gauti 
turi būti parengti vadovaujantis Europos 
Parlamento paskelbtomis sąlygomis. Kaip 
apibrėžta Finansiniame reglamente, 
Europos politinė partija negali patekti į 
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padėtį, kurioje būtų atskirta.

Or. en

Pagrindimas
Turi būti įžvelgiamas skirtumas tarp politinės partijos registravimo ir, savo ruožtu, jos 
pripažinimo Sąjungos lygmeniu ir teisės gauti finansavimą – šiuo požiūriu turi būti taikoma 
skirtinga tvarka. Partijos registravimas įmanomas politinio aljanso, sudaromo fizinių 
asmenų, kurie posėdžiauja bent ketvirtadalio valstybių narių nacionaliniuose, regioniniuose 
parlamentuose arba regioninėse asamblėjose, tikslu (3 straipsnio 1 dalies b punktas), o norint 
gauti finansavimą būtinas atstovavimas aukštesniu lygmeniu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansiniai įnašai arba dotacijos iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto negali 
viršyti 90 proc. Europos politinės partijos 
kompensuotinų išlaidų per metus ir 
95 proc. Europos politinio fondo biudžete 
nurodytų tinkamų finansuoti sąnaudų per 
metus. Europos politinės partijos 
nepanaudotą ES skirto įnašo dalį gali 
panaudoti kompensuotinoms išlaidoms 
padengti per dvejus finansinius metus nuo 
jo skyrimo. Praėjus dvejiems finansiniams 
metams, nepanaudotos sumos 
susigrąžinamos pagal Finansinį 
reglamentą.

4. Finansiniai įnašai arba dotacijos iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto negali 
viršyti 90 proc. Europos politinės partijos 
kompensuotinų išlaidų per metus ir 
95 proc. Europos politinio fondo biudžete 
nurodytų tinkamų finansuoti sąnaudų per 
metus. Europos politinės partijos ir su jais 
susiję Europos politiniai fondai 
nepanaudotą ES skirto įnašo ar dotacijos 
dalį gali panaudoti kompensuotinoms 
išlaidoms padengti per dvejus finansinius 
metus nuo jo skyrimo. Praėjus dvejiems 
finansiniams metams, nepanaudotos sumos 
susigrąžinamos pagal Finansinį 
reglamentą.

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos politinis fondas kartu su 
prašymu pateikia metinę darbo programą.

3. Europos politinis fondas kartu su 
prašymu pateikia metinę darbo programą ir 
jis gali pateikti prašymą finansavimui iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
gauti tik dalyvaujant Europos politinei 
partijai, su kuria jis oficialiai ir tiesiogiai 
susijęs.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 15 proc. paskirstoma lygiomis dalimis; – 10 proc. paskirstoma lygiomis dalimis;

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamente atstovaujamos partijos, palyginti su kitomis, reprezentuojamos kur kas 
labiau (t. p. žr. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimą) ir todėl turėtų gauti daugiau naudos iš 
finansavimo.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 85 proc. paskirstoma proporcingai 
finansavimą gaunančių Europos politinių 
partijų narių, išrinktų į Europos 
Parlamentą, daliai.

– 90 proc. paskirstoma proporcingai 
finansavimą gaunančių Europos politinių 
partijų narių, išrinktų į Europos 
Parlamentą, daliai.
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Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamente atstovaujamos partijos, palyginti su kitomis, reprezentuojamos kur kas 
labiau (t. p. žr. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimą) ir todėl turėtų gauti daugiau naudos iš 
finansavimo.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos politinių partijų lėšos, gautos iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto arba 
iš kitų šaltinių, gali būti naudojamos 
finansuoti kampanijoms, kurias Europos 
politinės partijos vykdo per rinkimus į 
Europos Parlamentą, kuriuose jos privalo 
dalyvauti pagal 3 straipsnio 1 dalies 
d punktą.

1. Europos politinių partijų lėšos, gautos iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto arba 
iš kitų šaltinių, gali būti naudojamos 
finansuoti kampanijoms, kurias Europos 
politinės partijos vykdo per rinkimus į 
Europos Parlamentą, kuriuose jos privalo 
dalyvauti pagal 3 straipsnio 1 dalies 
d punktą. Atsižvelgdamos į 18 straipsnio 
1 dalies apribojimus, Europos politinės 
partijos gali remti atskirus narius ar 
partijas nares ir prisidėti prie informacijos 
visuomenei sklaidos, kad būtų skatinamas 
informavimas apie svarbius Europos 
politikos klausimus. Taip darydamos, jos 
turi laikytis rinkimų kampanijų rengimo 
atitinkamose valstybėse narėse taisyklių, 
ypač partijoms ir kandidatams taikomų 
finansavimo ir rinkimų išlaidų ribojimo 
taisyklių.

Pagal Akto dėl atstovų į Europos 
Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine 
visuotine rinkimų teise 8 straipsnį, visų 
rinkimuose į Europos Parlamentą 
dalyvaujančių partijų ir kandidatų 
rinkimų išlaidų finansavimas bei 
apribojimai kiekvienoje valstybėje narėje 
reglamentuojami nacionalinėmis 
nuostatomis.

Or. en
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Pagrindimas
Europos politinės partijos susiduria su teisinio tikrumo problema, t. y. su problema dėl to, ką 
joms galima daryti per Europos rinkimų kampanijas. Tai joms trukdo atlikti funkciją, 
numatytą pagal Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalį ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnio 2 dalį, t. y. prisidėti reiškiant Sąjungos piliečių 
valią.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti.

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti, išskyrus atvejus, 
kai per konkrečius referendumus 
sprendžiami su Europos Sąjunga susiję 
klausimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojamas Parlamento raginimas, pateiktas jo 2011 m. balandžio 6 d. 
rezoliucijoje. Referendumai vis labiau naudojami kaip atstovaujamosios demokratijos 
valstybėse narėse priemonė. Išties nėra priežasčių, dėl kurių Europos politinės partijos ir 
fondai turėtų būti atskirti nuo šio pobūdžio demokratinio proceso, jei tik keliami klausimai 
susiję su Europos Sąjunga. 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, kurioje yra atitinkama 
Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų būstinė, atsakingos 
nacionalinės institucijos pagal 
10 straipsnio 2 dalį vykdo iš kitų šaltinių 

3. Europos Parlamentas vykdo Europos 
politinių partijų ir Europos politinių fondų 
finansavimo, gauto iš kitų šaltinių nei 
Europos Sąjungos biudžetas, ir kartu visų 
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nei Europos Sąjungos biudžetas gauto 
finansavimo ir visų išlaidų kontrolę.
Kontrolė vykdoma bendradarbiaujant su 
Europos Parlamentu ir kitų valstybių 
narių atsakingomis nacionalinėmis 
institucijomis.

išlaidų kontrolę.

Or. en

Pagrindimas

Be Audito Rūmų išorės auditorius turėtų būti Europos Parlamentas, o pagrindine kontrolės 
institucija turėtų būti OLAF.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės institucijos ir Europos 
Parlamentas susitaria dėl praktinės 
keitimosi informacija apie Europos 
politines partijas ir Europos politinius 
fondus tvarkos.

Šiuo tikslu Europos Parlamentas gali 
susitarti su nacionalinėmis institucijomis
dėl praktinės keitimosi informacija tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Be Audito Rūmų išorės auditorius turėtų būti Europos Parlamentas, o pagrindine kontrolės 
institucija turėtų būti OLAF.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos politinių partijų vystymas nepaprastai svarbus norint skatinti visuomenės domėjimąsi 
ES reikalais. Europos politinių partijų reformų paketo, kaip atskirų piliečių ir jų organizacijų 
demokratinės energijos mobilizavimo priemonės, rengimas nėra lengvas uždavinys – ypač 
atsižvelgiant į ES sisteminį sudėtingumą. Tačiau tai gali tapti privalumu, jei būtų paaiškinta 
esminė Europos politinių partijų misija ir tai, kaip informacija pagrįstas principingas dialogas 
jų politinio vystymosi klausimais gali palengvinti daugialypės visuomenės atsiradimą.

Pranešėja labai teigiamai vertina tai, kad – ypač dėl priežasčių, susijusių su Europos politinių 
partijų organizacine konvergencija – Sąjungos teisės pagrindu sukurtas specialus suderintas 
Europos politinių partijų ir jų politinių fondų Europos teisinis statusas. 
Generalinio sekretoriaus 2010 m. pranešime pasiūlytos reformos, Biuro 2011 m. 
gruodžio 13 d. sprendimai, M. Giannakou 2011 m. balandžio 6 d. pranešimas dėl ankstesnio 
Reglamento Nr. 2004/2003, iš dalies pakeisto 2007 m., taikymo įvertinimo ir naujas 
pasiūlymas dėl reglamento dėl Europos politinių partijų ir jų politinių fondų yra dabartinės 
padėties išsamios analizės rezultatas, apskritai pateikiantis teigiamą atsakymą į Europos 
politinių partijų klausimus, susirūpinimą ir pastabas. Pranešimo projekto pasiūlymai 
orientuoti į Europos politinių partijų organizacinę vienovę.

Kai tai susiję su pripažinimo kriterijais, pranešėja siūlo, kad galimybė sukurti Europos partiją 
būtų užtikrinta tik nacionalinėms ar regioninėms partijoms. Europos partijų sukūrimo tikslu 
Europos partijų įstatuose vienodai atsižvelgiama į Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis išrinktus atstovus. Todėl formuojant partiją turėtų būti išsaugota galimybė 
pripažinti regionų išrinktus atstovus, tačiau tik kai regionams suteikti teisėkūros įgaliojimai ir 
apie juos informuotas Europos Parlamentas. Kad Europos politinė partija galėtų būti 
finansuojama Europos Parlamento, jai Europos Parlamente turi atstovauti bent vienas EP 
narys. Maža to, sudarant ir formuojant Europos politines partijas, taip pat su jais susijusiuose 
fonduose turėtų būti atsižvelgta į visapusiško vidaus demokratijos ir lyčių lygybės paisymo 
kriterijus. Laikoma, kad, jei partija netenkina vidaus demokratijos sąlygos, negali būti 
svarstoma, ar ji atitinka reikalavimą, pagal kurį ji turi būti atstovaujama bent septyniose 
valstybėse narėse.

Europos Parlamentas kasmet tikrina Europos politinių partijų ir jų Europos politinių fondų 
sąlygas ir registravimo kriterijus. Pranešėja įsitikinusi, kad šis vertinimas turėtų būti 
atliekamas kasmet arba atsižvelgiant į motyvuotą ir tinkamai pagrįstą bet kurio fizinio ar
juridinio asmens prašymą ir kad veiksmingiausiai procedūrą atliktų Europos Parlamento 
komitetas, atsakingas už konstitucinius reikalus. Šiuo tikslu minėtasis komitetas rengia bet 
kokius svarstymus ir per du mėnesius nuo prašymo pateikimo parengia Europos Parlamentui 
savo nuomonę.


