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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju 
un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0499),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 224. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0288/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas … atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par to, kā piemērot Regulu (EK) 
Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un 
to finansēšanu3,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Juridiskās komitejas un 
Budžeta komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Savienības darbībai jābūt 
balstītai uz pārstāvības demokrātijas 

                                               
1

2

3 OV C 296 E, 2.10.2012., 46. lpp.
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principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 10. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Eiropas politiskajām partijām un 
Eiropas politiskajiem fondiem būtu 
jāpiemēro šajā regulā ietvertās 
materiāltiesiskās normas un dalībvalstu 
valsts tiesību akti, jo īpaši tās dalībvalsts 
tiesību akti, kurā ir to mītne, un nolūkos, 
kuros tām ir jānorāda attiecīga juridiskā 
forma, kurai ir jāatbilst juridiskajai 
formai, ko atzīst attiecīgās dalībvalsts 
tiesiskā kārtība.

(9) Eiropas politiskajām partijām un 
Eiropas politiskajiem fondiem būtu 
jāpiemēro šajā regulā ietvertās 
materiāltiesiskās normas un — jautājumos, 
kas nav vai ir tikai daļēji noteikti šajā 
regulā vai attiecīgās partijas vai fonda 
statūtos, — dalībvalstu tiesību akti, jo īpaši 
tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir to mītne.

Or. en

Pamatojums

Sk. 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Eiropas Parlamentam būtu regulāri 
jāpārbauda, vai joprojām ir izpildīti 
nosacījumi un prasības attiecībā uz Eiropas 
politiskās partijas vai Eiropas politiskā 
fonda reģistrāciju un finansējumu. Šīs 
pārbaudes būtu jāveic katru gadu vai pēc 
jebkuras fiziskas vai juridiskas personas 
pamatota pieprasījuma. Lēmumus par 

(26) Eiropas Parlamentam būtu regulāri 
jāpārbauda, vai joprojām ir izpildīti 
nosacījumi un prasības attiecībā uz Eiropas 
politiskās partijas vai Eiropas politiskā 
fonda reģistrāciju un finansējumu. Šīs 
pārbaudes būtu jāveic reizi gadā vai pēc 
jebkuras fiziskas vai juridiskas personas 
motivēta un pienācīgi pamatota 
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Eiropas Savienības pamatā esošo vērtību 
ievērošanu būtu jāpieņem tikai saskaņā ar 
procedūru, kas īpaši paredzēta šāda 
lēmuma pieņemšanai, un apspriežoties ar 
neatkarīgu ievērojamu personu komiteju.

pieprasījuma. Ja šādā pieprasījumā 
izteikts pieņēmums par Eiropas 
Savienības pamatvērtību neievērošanu, 
Eiropas Parlamentam būtu jālūdz 
Konstitucionālo jautājumu komitejai 
sniegt atzinumu šajā jautājumā divu 
mēnešu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas un jāveic visa nepieciešamā 
izmeklēšana. Lēmumus par minēto vērtību 
ievērošanu būtu jāpieņem tikai saskaņā ar 
procedūru, kas īpaši paredzēta šāda 
lēmuma pieņemšanai.

Or. en

Pamatojums

Pārbaudīt reģistrācijas prasību izpildi būtu jāuztic Eiropas Parlamenta komitejai, kas 
atbildīga par konstitucionālajiem jautājumiem. Ierosinātajā grozījumā piedāvāts 
visefektīvākais pārbaudes un novērtēšanas veids.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „politiskā partija” ir pilsoņu apvienība, 
kas tiecas īstenot politiskus mērķus,

(1) „politiskā partija” ir pilsoņu apvienība, 
kas tiecas īstenot politiskus mērķus un ir 
atzīta vai izveidota saskaņā ar vismaz 
vienas dalībvalsts tiesisko kārtību,

Or. en

Pamatojums

Šādi tiek nodrošināts, ka, izvērtējot partiju atbilstību reģistrācijas nosacījumiem, varēs ņemt 
vērā tikai juridiskajām prasībām atbilstošas partijas — arī attiecībā uz to iekšējo 
demokrātisko kārtību. Šis formulējums sakrīt ar patlaban spēkā esošās regulas tekstu 
(2. panta 1. punkts).
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „Eiropas politiskais fonds” ir struktūra, 
kas formāli ir saistīta ar kādu Eiropas 
politisko partiju un kuras statūti ir reģistrēti 
Eiropas Parlamentā saskaņā ar 
nosacījumiem un procedūrām, kas 
noteiktas šajā regulā, un kas ar savām 
darbībām, īstenojot Eiropas Savienības 
mērķus un pamatvērtības, stiprina un 
papildina Eiropas politiskās partijas 
mērķus, veicot vienu vai vairākus šādus 
uzdevumus:

(4) „Eiropas politiskais fonds” ir struktūra, 
kas ir formāli un tieši saistīta ar kādu 
Eiropas politisko partiju un kuras statūti ir 
reģistrēti Eiropas Parlamentā saskaņā ar 
nosacījumiem un procedūrām, kas 
noteiktas šajā regulā, un kas ar savām 
darbībām, īstenojot Eiropas Savienības 
mērķus un pamatvērtības, stiprina un 
papildina Eiropas politiskās partijas 
mērķus, veicot vienu vai vairākus šādus 
uzdevumus:

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „reģionālais parlaments” vai „reģionālā 
asambleja” ir struktūra, kuras locekļiem ir 
reģionālas vēlētas varas pilnvaras vai arī 
kuri ir politiski atbildīgi kādas vēlētas 
asamblejas priekšā;

(5) „reģionālais parlaments” vai „reģionālā 
asambleja” ir struktūra, kurai ir 
likumdošanas pilnvaras saskaņā ar 
piemērojamiem valsts tiesību aktiem un 
par kuru ir paziņots Eiropas 
Parlamentam;

Or. en

Pamatojums
Ņemot vērā reģionāla līmeņa politiskajām organizācijām un struktūrām piemītošo 
daudzveidību un visai atšķirīgās funkcijas un pilnvaras, šis grozījums vēlreiz uzsver Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūcijā (14. punktā) pausto prasību. Mērķis ir 
nodrošināt, ka partija, pirms tā var reģistrēties kā Eiropas politiskā partija, noteiktā līmenī 
līdzdarbojas dalībvalstu politiskajā dzīvē. Lemt par to, vai parlamenti vai asamblejas pieder 
šai kategorijai, var palikt dalībvalstu kompetencē.



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

LV

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, kā arī divu mēnešu laikā 
pēc jebkādām turpmākām izmaiņām 
dalībvalsts tiesiskajā kārtībā dalībvalsts 
paziņo Eiropas Parlamentam par valsts 
reģionālajiem parlamentiem un 
reģionālajām asamblejām šā panta 
pirmās daļas 5. punkta izpratnē.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta 
locekļiem vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu vai valstu parlamentos, vai 
reģionālajos parlamentos vai reģionālajās 
asamblejās, vai

(b) tā vai tajā ietilpstošās partijas ir 
pārstāvēta vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu ar Eiropas Parlamenta 
locekļiem vai valstu parlamentu 
locekļiem, vai reģionālo parlamentu vai 
asambleju locekļiem, vai

Or. en

Pamatojums
Teksts papildināts ar vārdiem „vai tajā ietilpstošās partijas”, jo lielākajā daļā gadījumu 
Eiropas līmeņa politiskās partijas parlamentos nav pārstāvētas tieši, bet gan netieši, proti, ar 
attiecīgajai partijai piederošajām valsts līmeņa partijām, kā noteikts regulas 2. panta 
2. punktā. Sk. arī 2. panta 5. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) tā nodrošina abu dzimumu 
pārstāvību savās iekšējās institūcijās un 
sekmē dzimumu līdzsvaru, sastādot 
kandidātu sarakstus vēlēšanām.

Or. en

Pamatojums
Ir svarīgi, lai Eiropas politiskās partijas un politiskie fondi līdzās citām vērtībām un 
kritērijiem sekmētu abu dzimumu pārstāvību un līdztiesību savās iekšējās institūcijās.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tam jābūt saistītam ar kādu no Eiropas 
politiskajām partijām, kas atzīta saskaņā ar 
nosacījumiem un procedūrām, kas 
noteiktas šajā regulā, un to apliecina šīs 
partijas reģistrētie statūti,

(a) tam jābūt formāli un tieši saistītam ar 
kādu no Eiropas politiskajām partijām, kas 
atzīta saskaņā ar nosacījumiem un 
procedūrām, kas noteiktas šajā regulā, un 
to apliecina šīs partijas reģistrētie statūti,

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) partijas juridiskā forma, kāda atzīta 
tās dalībvalsts tiesiskajā regulējumā, kurā 
atrodas tās mītne,

svītrots
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Or. en

Pamatojums
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.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) dzimumu līdztiesības ievērošana un 
veicināšana partijas iekšējās institūcijās 
un dzimumu līdzsvara sekmēšana, 
sastādot kandidātu sarakstus vēlēšanām,

Or. en

Pamatojums
Sk. 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta grozījumu (jauns apakšpunkts).

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Politiskais fonds var reģistrēt savus 
statūtus reģistrā tikai ar tās Eiropas 

4. Politiskais fonds var reģistrēt savus 
statūtus reģistrā tikai ar tās Eiropas 
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politiskās partijas starpniecību, ar kuru tas 
ir saistīts.

politiskās partijas starpniecību, ar kuru tas 
ir formāli un tieši saistīts.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments katru gadu pārbauda, 
vai Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi joprojām atbilst 
nosacījumiem un prasībām, kas noteiktas 
3., 4. un 5. pantā.

1. Eiropas Parlaments katru gadu pārbauda, 
vai Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi joprojām atbilst 
nosacījumiem un prasībām, kas noteiktas 
3., 4. un 5. pantā. Konstatēt, vai Eiropas 
politiskā partija, tostarp tās biedri, vai 
Eiropas politiskais fonds ir pārkāpuši 
Eiropas Savienības pamatvērtības, var 
tikai saskaņā ar šā panta 2. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā formulējumā Parlamenta veiktā ikgadējā pārbaude attiecas arī uz Savienības 
pamatvērtību ievērošanas aspektu (3. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Tas nozīmē, ka 
Parlaments attiecīgā gadījumā varētu lemt par partijas izslēgšanu no reģistra sakarā ar šo 
vērtību neievērošanu. Būtu skaidri jāprecizē, ka lēmumu par šīs visjūtamākās sankcijas 
piemērošanu var pieņemt tikai saskaņā ar 7. panta 2. punktā noteikto procedūru, kas 
nodrošina atbilstošus aizsardzības pasākumus. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms lēmuma pieņemšanas Eiropas 
Parlaments uzklausa attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas vai attiecīgā Eiropas 
politiskā fonda pārstāvjus un lūdz 

Pirms lēmuma pieņemšanas Eiropas 
Parlaments uzklausa attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas vai attiecīgā Eiropas 
politiskā fonda pārstāvjus un lūdz par 
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neatkarīgu ievērojamu personu komiteju 
sniegt atzinumu par šo jautājumu 
pieņemamā termiņā.

konstitucionālajiem jautājumiem 
atbildīgo Parlamenta komiteju sniegt 
atzinumu divu mēnešu laikā no 
pieprasījuma sniegšanas.

Or. en

Pamatojums
Sk. 26. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komitejā ir trīs locekļi, no kuriem Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija katrs 
ieceļ vienu sešu mēnešu laikā pēc tam, 
kad ir beigusies Eiropas Parlamenta 
pirmā sesija pēc Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām. Komitejas sekretariātu un 
finansējumu nodrošina Eiropas 
Parlaments.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt pamatotu lūgumu 
Eiropas Parlamentam pārbaudīt, vai 
joprojām ir izpildīti viens vai vairāki 
nosacījumi un prasības, kas minētas 1. 
punktā. To, vai Eiropas politiskā partija, 
tostarp tās locekļi, vai Eiropas politiskais 
fonds ir pārkāpis vērtības, kas ir Eiropas 
Savienības pamatā, var konstatēt tikai 

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt motivētu un 
pienācīgi pamatotu lūgumu Eiropas 
Parlamentam pārbaudīt, vai joprojām ir 
izpildīti viens vai vairāki nosacījumi un 
prasības, kas minētas 1. punktā. To, vai 
Eiropas politiskā partija, tostarp tās locekļi, 
vai Eiropas politiskais fonds ir pārkāpis 
vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 
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saskaņā ar 2. punktu. var konstatēt tikai saskaņā ar šā panta 
2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas politiskajai partijai un Eiropas 
politiskajam fondam ir juridiskās personas 
statuss, ko tā/tas iegūst dienā, kad saskaņā 
ar 6. pantu partija vai fonds tiek ierakstīts 
reģistrā.

Eiropas politiskā partija un Eiropas 
politiskais fonds iegūst juridiskās personas 
statusu atbilstoši Eiropas Savienības 
tiesību aktiem dienā, kad Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts 
saskaņā ar 6. panta 5. punktu pieņemtais 
Eiropas Parlamenta lēmums.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu pilnībā juridiski atzīst
visās dalībvalstīs un tiem piemīt pilna 
tiesībspēja un rīcībspēja.

1. Eiropas politiskajai partijai un Eiropas 
politiskajam fondam visās dalībvalstīs 
piemīt pilna tiesībspēja un rīcībspēja.

Or. en

Pamatojums

Pilna tiesība un rīcībspēja jau ietver juridisku atzīšanu.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja statūtos nav noteikts citādi, Eiropas 
politiskajai partijai un Eiropas 
politiskajam fondam ir visas darbības 
īstenošanai nepieciešamās tiesības, tajā 
skaitā īpašuma tiesības uz kustamo un 
nekustamo īpašumu. Ja tas nepieciešams 
darbības īstenošanai, tiem ir tiesības 
oficiāli darboties jebkurā dalībvalstī un tie 
drīkst īstenot darbību trešās valstīs, ja 
statūtos nav noteikts citādi.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ja Eiropas politiskās partijas vai 
Eiropas politiskā fonda vārdā ir veiktas 
darbības pirms partijas vai fonda 
reģistrācijas saskaņā ar 3. un 6. pantu un 
ja attiecīgā politiskā partija vai attiecīgais 
politiskais fonds neuzņemas no šādām 
darbībām izrietošās saistības, atbildību 
par minētajām saistībām solidāri un 
neierobežoti uzņemas fiziskās personas, 
partijas vai juridiskās personas, kuras 
veikušas minētās darbības.

Or. en

Pamatojums

Precizējums attiecībā uz atbildību, ko pirms Eiropas politiskās partijas vai ar to saistītā fonda 
reģistrācijas reglamentē dalībvalstu tiesību akti.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Apzīmējumu „Eiropas politiskā 
partija” un „Eiropas politiskais fonds” 
atļauts izmantot tikai politiskajām 
apvienībām vai fondiem, kas reģistrēti 
atbilstoši šīs regulas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai palielinātu patiesu Eiropas mēroga partiju un fondu autoritāti un 
nepieļautu šā apzīmējuma izmantošanu nevietā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jautājumos, kurus šī regula 
nereglamentē, vai - ja jautājumi ir 
reglamentēti daļēji – attiecībā uz 
aspektiem, kas nav ietverti regulā, Eiropas 
politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
dalībvalstī, kurā atrodas partijas vai fonda 
mītne, reglamentē tie valsts tiesību akti, 
kuri piemērojami juridiskajai formai, kas 
norādīta partijas vai fonda statūtos. 
Darbību, ko Eiropas politiskā partija un 
Eiropas politiskais fonds veic citās 
dalībvalstīs, reglamentē attiecīgie šo 
dalībvalstu tiesību akti.

2. Jautājumos, kurus šī regula vai attiecīgie 
statūti nereglamentē vai reglamentē tikai
daļēji, Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu reglamentē tās valsts 
tiesību akti, kurā atrodas partijas vai fonda 
mītne. Darbību, ko Eiropas politiskā partija 
un Eiropas politiskais fonds veic citās 
dalībvalstīs, reglamentē attiecīgie šo 
dalībvalstu tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir atsauce uz noteikumiem, kas partijas vai fonda mītnes dalībvalstī 
piemērojami juridiskajai formai, kuru izraudzījusies partija vai fonds. Tā ir citiem vārdiem 
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noformulēta „paralēlās partijas” koncepcija, kas paredz, ka partija darbojas gan dalībvalsts, 
gan Savienības likumos noteiktajā kārtībā; šāda koncepcija ir nevajadzīga un nepiemērota 
(sk. 4. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 11. panta 4. punkta grozījumus).

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu 
pārtraukšanu un tamlīdzīgas procedūras 
reglamentē tiesību normas, kas 
piemērojamas juridiskajai formai, kas 
minēta Eiropas politiskās partijas vai 
Eiropas politiskā fonda statūtos dalībvalstī, 
kurā atrodas tās/tā mītne.

4. Likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu 
pārtraukšanu un tamlīdzīgas procedūras 
reglamentē tiesību normas, kas 
piemērojamas politiskajām partijām vai 
politiskajiem fondiem dalībvalstī, kurā 
atrodas attiecīgās Eiropas politiskās 
partijas vai Eiropas politiskā fonda mītne.

Or. en

Pamatojums

Grozījums papildina 10. panta grozīto redakciju attiecībā uz procedūrām, kurām jānorisinās 
noteiktā vietā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas politiskā partija, kas reģistrēta 
saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem 
nosacījumiem un procedūrām, ko Eiropas 
Parlamentā pārstāv vismaz viens loceklis 
un attiecībā uz kuru neizpildās neviens no 
izslēgšanas kritērijiem, kas minēti 
Finanšu regulas [93.] pantā, var 
pieteikties finansējumam no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 
noteikumiem un nosacījumiem, ko 
publicējis Eiropas Parlaments 
uzaicinājumā izdarīt [iemaksas].

1. Eiropas politiskā partija, kas reģistrēta 
saskaņā ar šo regulu un ir pārstāvēta ar 
politiskajām partijām šīs regulas 2. panta 
1. punkta izpratnē vismaz ceturtajā daļā 
dalībvalstu un ko Eiropas Parlamentā 
pārstāv vismaz viens loceklis, var 
pieteikties finansējumam no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta. Pieteikumi 
finansējuma saņemšanai jāiesniedz 
saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, 
ko publicējis Eiropas Parlaments. Eiropas 
politiskā partija nedrīkst atbilst nevienam 
Finanšu regulā minētajam izslēgšanas 



PE498.012v02-00 18/23 PR\921653LV.doc

LV

kritērijam.

Or. en

Pamatojums

Politiskās partijas reģistrācija un tādējādi arī tās atzīšana Eiropas līmenī, no vienas puses, 
un tas, vai partija ir tiesīga saņemt finansējumu, no otras puses, ir jautājumi, kas jāaplūko 
nodalīti un jārisina katrs atsevišķi. Reģistrēties partijas statusā var politiska apvienība, kurā 
apvienojušās fiziskas personas, kas darbojas valsts vai reģionālo parlamentu vai reģionālo 
asambleju sastāvā vismaz vienā ceturtajā daļā dalībvalstu (3. panta 1. panta b) apakšpunkts), 
savukārt finansējuma saņemšanai jānosaka stingrāki pārstāvības kritēriji.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu iemaksas vai dotācijas no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
nedrīkst pārsniegt 90 % no gada 
atmaksājamām izmaksām Eiropas 
politiskajai partijai un 95 % no gada 
atbilstīgajām izmaksām, kas norādītas 
Eiropas politiskā fonda budžetā. Eiropas 
politiskās partijas var izmantot visas vēl 
neizmantotās ES iemaksas, kas piešķirtas 
atmaksājamo izdevumu segšanai, turpmāko 
divu finanšu gadu laikā pēc to piešķiršanas. 
Summas, kas nav izmantotas šo divu gadu 
laikā, atgūst saskaņā ar Finanšu regulu.

4. Finanšu iemaksas vai dotācijas no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
nedrīkst pārsniegt 90 % no gada 
atmaksājamām izmaksām Eiropas 
politiskajai partijai un 95 % no gada 
atbilstīgajām izmaksām, kas norādītas 
Eiropas politiskā fonda budžetā. Eiropas 
politiskās partijas un ar tām saistītie 
Eiropas politiskie fondi var izmantot visas 
vēl neizmantotās ES iemaksas vai 
dotācijas, kas piešķirtas atmaksājamo 
izdevumu segšanai, turpmāko divu finanšu 
gadu laikā pēc to piešķiršanas. Summas, 
kas nav izmantotas šo divu gadu laikā, 
atgūst saskaņā ar Finanšu regulu.

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas politiskais fonds pieteikumā 
iekļauj savu ikgadējo darba programmu.

3. Eiropas politiskais fonds pieteikumā 
iekļauj savu ikgadējo darba programmu un 
var pieteikties finansējumam no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vienīgi ar tās 
Eiropas politiskās partijas starpniecību, ar 
kuru tas ir formāli un tieši saistīts.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15 % sadala vienādās daļās; 10 % sadala vienādās daļās;

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentā pārstāvētās partijas ir reprezentablākas par pārējām partijām (sk. arī 
12. panta 1. punkta grozījumu), tādēļ tām pienāktos lielāks finansējums.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

85% sadala starp saņēmējām Eiropas 
politiskajām partijām proporcionāli to 
Eiropas Parlamentā ievēlēto deputātu 
skaitam;

90 % sadala starp saņēmējām Eiropas 
politiskajām partijām proporcionāli to 
Eiropas Parlamentā ievēlēto deputātu 
skaitam;

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Parlamentā pārstāvētās partijas ir reprezentablākas par pārējām partijām (sk. arī 
12. panta 1. punkta grozījumu), tādēļ tām pienāktos lielāks finansējums.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas politisko partiju finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta vai 
no jebkāda cita avota drīkst izmantot, lai 
finansētu kampaņas, ko Eiropas politiskās 
partijas rīko saistībā ar Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, kurās tās piedalās, kā noteikts 
3. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

1. Eiropas politisko partiju finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta vai 
no jebkāda cita avota drīkst izmantot, lai 
finansētu kampaņas, ko Eiropas politiskās 
partijas rīko saistībā ar Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, kurās tās piedalās, kā noteikts 
3. panta 1. punkta d) apakšpunktā. Eiropas 
politiskajām partijām, ievērojot 18. panta 
1. punktā noteiktos ierobežojumus, ir 
atļauts atbalstīt individuālus biedrus vai 
tās sastāvā ietilpstošas partijas un 
piedalīties informācijas izplatīšanā 
sabiedrībai ar mērķi veicināt sabiedrības 
izpratni par nozīmīgiem Eiropas politikas 
jautājumiem. Veicot minētās darbības, 
tām jāievēro attiecīgajās dalībvalstīs spēkā 
esošie noteikumi, kas reglamentē vēlēšanu 
kampaņu norisi, jo īpaši partijām un 
kandidātiem piemērojamie noteikumi par 
finansējumu un par vēlēšanu izdevumu 
ierobežojumiem.

Saskaņā ar 8. pantu Aktā par Eiropas 
Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu 
vispārējās tiešās vēlēšanās, Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu izdevumu 
finansēšanu un ierobežojumus partijām 
un kandidātiem katrā dalībvalstī 
reglamentē valsts tiesību akti.

Or. en

Pamatojums
Eiropas politiskās partijas cieš no tiesiskās noteiktības trūkuma jautājumā, ko tām ir atļauts 
darīt Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņās. Tas šīm partijām traucē pildīt Līguma par 
Eiropas Savienību 10. panta 4. punktā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. panta 
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2. punktā noteikto funkciju, proti, „veicin[āt] .. Savienības pilsoņu gribas izteikšanu”.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas.

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas, izņemot 
gadījumu, ja attiecīgā nobalsošana 
attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar 
Eiropas Savienību.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā atkal uzsvērta Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūcijā (11. punktā) paustā 
prasība. Referendumi dalībvalstīs arvien lielākā mērā kļūst par līdzdalības demokrātijas 
sastāvdaļu. Tādēļ nav iemesla izslēgt Eiropas politiskās partijas un fondus no šā 
demokrātisko norišu izpausmes veida, ja attiecīgais jautājums ir saistīts ar Eiropas 
Savienību. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentās valsts iestādes dalībvalstī, 
kurā ir Eiropas politiskās partijas un 
Eiropas politiskā fonda mītne, saskaņā ar 
10. panta 2. punktu kontrolē finansējumu, 
kas saņemts no citiem avotiem, nevis no 
Eiropas Savienības budžeta, un visus 
izdevumus. Šādu kontroli īsteno sadarbībā 
ar Eiropas Parlamentu un valstu 
kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs.

3. Eiropas Parlaments kontrolē 
finansējumu, ko Eiropas politiskās partijas 
un Eiropas politiskie fondi saņēmuši no 
citiem avotiem, nevis no Eiropas 
Savienības budžeta, un visus ar to saistītos 
izdevumus.



PE498.012v02-00 22/23 PR\921653LV.doc

LV

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentam līdzās Revīzijas palātai, ārējam revidentam un OLAF ir jābūt 
galvenajai kontroles iestādei.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Valstu iestādes un Eiropas Parlaments 
vienojas par praktiskajām procedūrām, lai 
apmainītos ar informāciju par Eiropas 
politiskajām partijām un Eiropas 
politiskajiem fondiem.

Šajā nolūkā Eiropas Parlaments var 
vienoties ar dalībvalstu iestādēm par 
praktiskajām procedūrām, lai apmainītos ar 
informāciju.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlamentam līdzās Revīzijas palātai, ārējam revidentam un OLAF ir jābūt 
galvenajai kontroles iestādei.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas politisko partiju attīstība ir būtiska, lai palielinātu sabiedrības interesi par ES 
jautājumiem. Eiropas politisko partiju reformu kopuma izstrāde kā līdzeklis atsevišķu un 
organizācijās apvienojušos iedzīvotāju demokrātisko spēku mobilizēšanai nav viegls 
uzdevums, vēl jo vairāk ES sarežģītās sistēmas dēļ. Taču to varētu pārvērst arī par 
priekšrocību, precizējot Eiropas politisko partiju „konstitutīvo misiju” un izskaidrojot, kā uz 
informāciju balstīts un principiāls dialogs par šo partiju politisko attīstību var sekmēt plurāla 
„dēmosa” veidošanos.

Referente ļoti atzinīgi vērtē īpaša, vienota, Savienības tiesību aktos nostiprināta tiesiskā 
statusa izveidi Eiropas politiskajām partijām un ar tām saistītajiem politiskajiem fondiem, jo 
īpaši tādēļ, lai panāktu Eiropas politisko partiju organizatorisko konverģenci.

Ģenerālsekretāra 2010. gada ziņojumā ierosinātās reformas, Prezidija 2011. gada 
13. decembra lēmumi, Marietta Giannakou izstrādātais 2011. gada 6. aprīļa ziņojums par 
līdzšinējās 2007. gadā grozītās Regulas (EK) Nr. 2004/2003 piemērošanas novērtējumu un 
jaunais regulas priekšlikums, kas attiecas gan uz Eiropas politiskajām partijām, gan ar tām 
saistītajiem politiskajiem fondiem, ir tapuši rūpīgas analīzes rezultātā, izvērtējot pašreizējo 
situāciju, un kopumā tie sniedz pozitīvu atbildi uz Eiropas politisko partiju jautājumiem, 
bažām un piezīmēm. Ziņojuma projektā ietvertie priekšlikumi ir virzīti uz Eiropas politisko 
partiju organizatorisko vienveidību.

Attiecībā uz atzīšanas kritērijiem referente ierosina, ka tiesības veidot Eiropas līmeņa partiju 
būtu jāpiešķir tikai valsts vai reģionāla mēroga partijām. Pievēršoties Eiropas politisko partiju 
izveidei, šo partiju statūti paredz līdzvērtīgā mērā ņemt vērā Eiropas, valsts un reģionālā 
līmenī ievēlētus pārstāvjus. Tādēļ partiju veidošanas nolūkos ir jāsaglabā iespēja atzīt arī 
reģionālā līmenī ievēlētus pārstāvjus, taču tikai tajos gadījumos, kad runa ir par reģioniem ar 
likumdošanas pilnvarām, par kurām ir informēts Eiropas Parlaments. Lai saņemtu 
finansējumu no Eiropas Parlamenta, Eiropas politiskajai partijai jābūt pārstāvētai Eiropas 
Parlamentā vismaz ar vienu deputātu. Būtu jāņem vērā arī tādi kritēriji kā pilnībā ievērota 
iekšējā demokrātija un dzimumu līdztiesības ievērošana Eiropas politisko partiju un ar tām 
saistīto fondu sastāvā un izveidē. Partija, kura neatbilst iekšējās demokrātijas nosacījumiem, 
netiek ņemta vērā, izvērtējot partijas atbilstību prasībai būt pārstāvētai vismaz septiņās 
dalībvalstīs.

Eiropas Parlaments reizi gadā pārbaudīs Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
nosacījumus un reģistrācijas kritērijus. Referente uzskata, ka šāda pārbaude būtu jāveic reizi 
gadā vai reaģējot uz fiziskas vai juridiskas personas iesniegtu motivētu un pienācīgi pamatotu 
pieprasījumu, un ka visefektīvāk būtu izmantot par konstitucionālajiem jautājumiem 
atbildīgās Eiropas Parlamenta komitejas procedūru. Komiteja šajā nolūkā rīkos uzklausīšanas 
un divu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniegs savu atzinumu.


