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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih 
političnih strank in evropskih političnih fundacij
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0499),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0288/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003 
o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede 
njihovega financiranja3,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za pravne zadeve ter 
Odbora za proračun (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropska unija mora delovati na 
podlagi načela predstavniške demokracije, 

                                               
1

2

3 UL C 296 E, 2.10.2012, str. 46.
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kot je določeno v členu 10(1) Pogodbe o 
Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Delovanje evropskih političnih strank 
in evropskih političnih fundacij bi morale 
urejati materialnopravne določbe iz te 
uredbe ter nacionalna zakonodaja držav 
članic, zlasti tiste države članice, v kateri 
ima evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija sedež; v ta namen bi 
morale določiti primerno pravno obliko, 
ki mora ustrezati statusu pravne osebe, 
priznanemu v pravnem redu zadevne 
države članice.

(9) Delovanje evropskih političnih strank 
in evropskih političnih fundacij bi morale 
urejati materialnopravne določbe iz te 
uredbe ter, v zadevah, ki jih ta uredba ali 
njihovi statuti ne urejajo ali jih urejajo le 
delno, nacionalna zakonodaja držav članic, 
zlasti tiste države članice, v kateri ima 
evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija sedež.

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 4(1)(c).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Evropski parlament bi moral redno 
preverjati, ali so pogoji in zahteve v zvezi z 
registracijo in financiranjem evropskih 
političnih strank ali evropskih političnih 
fundacij še naprej izpolnjeni. Tako 
preverjanje bi bilo treba izvesti vsako leto 
ali na podlagi obrazložene zahteve, ki jo 
vloži katera koli fizična ali pravna oseba.

(26) Evropski parlament bi moral redno 
preverjati, ali so pogoji in zahteve v zvezi z 
registracijo in financiranjem evropskih 
političnih strank ali evropskih političnih 
fundacij še naprej izpolnjeni. Tako 
preverjanje bi bilo treba izvesti vsako leto 
ali na podlagi obrazložene in ustrezno 
utemeljene zahteve, ki jo vloži katera koli 
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Odločitve glede spoštovanja vrednot, na 
katerih temelji Unija, bi bilo treba sprejeti 
samo v skladu s posebnim, v ta namen 
predvidenim postopkom in po 
posvetovanju z odborom neodvisnih 
uglednih oseb.

fizična ali pravna oseba. Če takšna zahteva 
navaja domnevo, da se niso spoštovale 
vrednote, na katerih temelji Unija, mora 
Evropski parlament zaprositi Odbor za 
ustavne zadeve, da v dveh mesecih po 
prejetju te zahteve poda mnenje o tej 
navedbi in opravi vse ustrezne preiskave. 
Odločitve glede spoštovanja teh vrednot bi 
bilo treba sprejeti samo v skladu s 
posebnim, v ta namen predvidenim 
postopkom.

Or. en

Obrazložitev
Odbor, pristojen za preverjanje izpolnjevanja zahtev za registracijo, bi moral biti odbor, ki je 
v Evropskem parlamentu pristojen za ustavne zadeve. Predlog spremembe uvaja 
najučinkovitejši način preverjanja in ocenjevanja.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „politična stranka“ pomeni združenje 
državljanov, ki uresničuje svoje politične 
cilje;

(1) „politična stranka“ pomeni združenje 
državljanov, ki uresničuje svoje politične 
cilje in je priznano ali ustanovljeno v 
skladu s pravnim redom vsaj ene države 
članice;

Or. en

Obrazložitev

Zagotovi se, da se lahko pri pogojih za registracijo upoštevajo le stranke z urejenim pravnim 
statusom, tudi kar zadeva njihovo notranjo demokratično ureditev. Besedilo je povsem enako 
kot v sedaj veljavni uredbi (člen 2(1)).
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „evropska politična fundacija“ pomeni 
subjekt, ki je formalno povezan z evropsko 
politično stranko in katerega statut je 
registriran pri Evropskem parlamentu v 
skladu s pogoji in postopki iz te uredbe ter 
ki s svojimi dejavnostmi podpira in 
dopolnjuje cilje evropske politične stranke 
v okviru ciljev in temeljnih vrednot 
Evropske unije, pri čemer opravlja eno ali 
več od naslednjih nalog:

(4) „evropska politična fundacija“ pomeni 
subjekt, ki je formalno in neposredno
povezan z evropsko politično stranko in 
katerega statut je registriran pri Evropskem 
parlamentu v skladu s pogoji in postopki iz 
te uredbe ter ki s svojimi dejavnostmi 
podpira in dopolnjuje cilje evropske 
politične stranke v okviru ciljev in 
temeljnih vrednot Evropske unije, pri 
čemer opravlja eno ali več od naslednjih 
nalog:

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „regionalni parlament“ ali „regionalna 
skupščina“ pomeni organ, katerega člani 
so nosilci volilnega mandata v organih 
regionalne skupnosti ali so politično 
odgovorni izvoljeni skupščini;

(5) „regionalni parlament“ ali „regionalna 
skupščina“ pomeni organ, ki ima 
zakonodajne pristojnosti v skladu z 
nacionalnim pravom, ki se zanj uporablja 
in o katerem je Evropski parlament 
obveščen;

Or. en

Obrazložitev
Ob upoštevanju velikega števila regionalnih političnih teles in organov z zelo različnimi 
funkcijami in pristojnostmi predlog spremembe ponavlja zahtevo Evropskega parlamenta iz 
njegove resolucije z dne 6. aprila 2001 (odstavek 14). Namen je zagotoviti, da je evropska 
politična stranka, preden se lahko registrira, dejavnik na določeni ravni v političnem življenju 
držav članic. Državam članicam se lahko prepusti ocena, ali v to kategorijo sodijo parlamenti 
in skupščine.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v dveh mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe in v dveh mesecih po 
vsaki naslednji spremembi njihovega 
nacionalnega pravnega reda obvestijo 
Evropski parlament o svojih regionalnih 
parlamentih in regionalnih skupščinah v 
smislu točke (5) odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana s poslanci Evropskega 
parlamenta ali v nacionalnih parlamentih
ali regionalnih parlamentih ali regionalnih
skupščinah, ali

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana sama ali so zastopane stranke, 
ki so njene članice, s poslanci Evropskega 
parlamenta ali s poslanci nacionalnih 
parlamentov ali s poslanci regionalnih 
parlamentov ali skupščin, ali

Or. en

Obrazložitev
Dodane so bile besede „stranke, ki so njene članice“, saj v večini primerov evropske politične
stranke niso neposredno zastopane v parlamentih, temveč posredno prek nacionalnih strank, 
ki so vanje vključene, kot je opredeljeno v členu 2(2) uredbe. Glej tudi predlog spremembe 
člena 2(5).



PE498.012v02-00 10/23 PR\921653SL.doc

SL

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zagotavljati mora zastopanost spolov
v svojih notranjih organih ter spodbujati 
enako zastopanost spolov v sestavi list 
kandidatov za volitve.

Or. en

Obrazložitev
Za evropske politične stranke in fundacije je poleg drugih vrednot in meril pomembno 
spodbujanje reprezentativnosti in enakosti med spoloma v njihovih notranjih organih. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povezana je z evropsko politično 
stranko, ki je priznana v skladu s pogoji in 
postopki iz te uredbe, kakor potrjuje 
registrirani statut zadevne stranke;

(a) uradno in neposredno je povezana z 
evropsko politično stranko, ki je priznana v 
skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, 
kakor potrjuje registrirani statut zadevne 
stranke;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pravno obliko stranke, kakor je 
priznana v pravnem redu države članice, v 
kateri ima sedež;

črtano
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Or. en

Obrazložitev
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.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) spoštovanje in spodbujanje enakosti 
med spoloma v notranjih organih stranke 
ter spodbujanje enake zastopanost spolov 
pri sestavi list kandidatov za volitve,

Or. en

Obrazložitev
Glej predlog spremembe člena 3(1)(e) (novo).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Politična fundacija lahko registrira svoj 
statut samo prek evropske politične 

4. Politična fundacija lahko registrira svoj 
statut samo prek evropske politične 
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stranke, s katero je povezana. stranke, s katero je uradno in neposredno
povezana.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament vsako leto preveri, 
ali evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije še naprej izpolnjujejo 
pogoje in zahteve iz členov 3, 4 in 5.

1. Evropski parlament vsako leto preveri, 
ali evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije še naprej izpolnjujejo 
pogoje in zahteve iz členov 3, 4 in 5. Samo 
na podlagi odstavka 2 tega člena se lahko 
ugotavlja, če evropska politična stranka, 
vključno z njenimi člani, ali evropska 
politična fundacija krši vrednote, na 
katerih temelji Unija.

Or. en

Obrazložitev

Običajno letno preverjanje, ki ga opravi Parlament, že zajema tudi spoštovanje temeljnih 
vrednot Unije (člen 3(1)(c)). Parlament bi torej ob tej priložnosti odločal – odvisno od 
primera – o koncu registracije zaradi nespoštovanja teh vrednot. Jasno bi moralo biti, da se 
je o tej izjemno občutljivi sankciji mogoče odločiti le s postopkom iz člena 7(2), ki zagotavlja 
ustrezna varovala. 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden Evropski parlament sprejme takšno 
odločitev, zasliši predstavnike evropske 
politične stranke ali evropske politične 
fundacije in zaprosi odbor neodvisnih 
uglednih oseb, da v razumnem roku 
pripravi mnenje o zadevi.

Preden Evropski parlament sprejme takšno 
odločitev, zasliši predstavnike evropske 
politične stranke ali evropske politične 
fundacije in zaprosi svoj odbor, pristojen 
za ustavne zadeve, da v roku dveh mesecev 
po zahtevi pripravi mnenje.
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Or. en

Obrazložitev
Glej predlog spremembe uvodne izjave 26.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni odbor sestavljajo trije člani, pri 
čemer Evropski parlament, Svet in 
Komisija imenujejo po enega člana v 
šestih mesecih od zaključka prvega 
zasedanja Evropskega parlamenta po 
volitvah v Evropski parlament. Sekretariat 
in finančna sredstva za odbor zagotovi 
Evropski parlament.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko 
kadar koli vloži utemeljeno vlogo pri 
Evropskem parlamentu za preverjanje 
izpolnjevanja enega ali več pogojev ali 
zahtev iz odstavka 1. Ugotovitev, da 
evropska politična stranka, vključno z 
njenimi člani, ali evropska politična 
fundacija krši vrednote, na katerih temelji 
Unija, je mogoča samo v skladu z 
odstavkom 2.

3. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko 
kadar koli vloži obrazloženo in ustrezno
utemeljeno vlogo pri Evropskem 
parlamentu za preverjanje izpolnjevanja 
enega ali več pogojev ali zahtev iz 
odstavka 1. Ugotovitev, da evropska 
politična stranka, vključno z njenimi člani, 
ali evropska politična fundacija krši 
vrednote, na katerih temelji Unija, je 
mogoča samo v skladu z odstavkom 2 tega 
člena.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije imajo status pravne 
osebe, ki ga pridobijo na dan, ko so 
vpisane v register v skladu s členom 6.

Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije pridobijo status pravne 
osebe v skladu z zakonodajo Evropske 
unije na dan, ko je v Uradnem listu 
Evropske unije objavljena odločitev, ki jo 
Evropski parlament sprejme v skladu s
členom 6(5).

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije uživajo polno pravno
priznanje in pravno sposobnost v vseh 
državah članicah.

1. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije uživajo polno pravno 
sposobnost v vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev
Polna pravna sposobnost vključuje „pravno priznanje“.  
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije imajo vse pravice, 
potrebne za opravljanje njihovih 
dejavnosti, vključno s pravico do posesti 
premičnega in nepremičnega premoženja, 
razen če tega ne omejijo s svojim 
statutom. Če je to potrebno za opravljanje 
njihovih dejavnosti, imajo pravico do 
ustanovitve v vseh državah članicah, in 
svoje dejavnosti lahko opravljajo v tretjih 
državah, razen če tega ne omejijo s svojim 
statutom.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Če so bila v imenu evropske politične 
stranke ali evropske politične fundacije 
storjena dejanja pred registracijo v skladu 
s členoma 3 in 6, zadevna evropska 
politična stranka ali evropska politična 
fundacija pa ne prevzame obveznosti, ki 
izhajajo iz teh dejanj, so fizične osebe, 
družbe ali druge pravne osebe, ki so 
storile ta dejanja, solidarno odgovorne 
zanje.

Or. en

Obrazložitev

Pojasni se položaj kar zadeva odgovornost v skladu z nacionalno zakonodajo pred 
registracijo evropske politične stranke ali z njo povezane fundacije.
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Oznaki „evropska politična stranka“ 
in „evropska politična fundacija“ lahko 
uporabljajo samo politična zavezništva ali 
fundacije, ki so registrirana v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno zaradi izboljšanja ugleda resničnih evropskih političnih strank in fundacij ter 
zaradi preprečevanja zlorab.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja
ali jih ureja le delno, vidike delovanja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, ki niso zajeti v tej 
uredbi, urejajo nacionalni zakoni države 
članice, v kateri imajo sedež, ki se 
uporabljajo za pravno obliko, navedeno v 
statutu zadevne stranke ali fundacije. 
Dejavnosti, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
izvajajo v drugih državah članicah, urejajo 
ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ali 
ustrezni statuti ne urejajo ali jih urejajo le 
delno, evropske politične stranke in 
evropske politične fundacije, urejajo 
zakoni države članice, v kateri imajo sedež. 
Dejavnosti, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
izvajajo v drugih državah članicah, urejajo
ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

Or. en

Obrazložitev
Predlog Komisije se nanaša na določbe, ki se v državah članicah, kjer ima stranka ali 
fundacija svoj sedež, uporabljajo za pravno obliko, ki jo je izbrala stranka ali fundacija. Gre 
za še eno pojavno obliko koncepta „vzporedne stranke“, ki obstaja v skladu z zakonodajo 
države članice in zakonodajo Unije, kar ni nujno in neprimerno (glej tudi predloga sprememb 
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členov 4(1c) in 11(4)).

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Likvidacijo, plačilno nesposobnost, 
ustavitev plačil in podobne postopke 
urejajo pravne določbe, ki se uporabljajo za 
pravno obliko, navedeno v statutu 
evropske politične stranke ali evropske
politične fundacije v državi članici, v kateri 
ima ta stranka ali fundacija sedež.

4. Likvidacijo, plačilno nesposobnost, 
ustavitev plačil in podobne postopke 
urejajo pravne določbe, ki se uporabljajo za 
politične stranke ali politične fundacije v 
državi članici, v kateri ima zadevna 
Evropska politična stranka ali Evropska 
politična fundacija sedež.

Or. en

Obrazložitev

Dopolnjuje se člen 10, kot je bil spremenjen v zvezi s postopki, ki jih je treba opraviti na 
vnaprej določenem kraju.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropska politična stranka, registrirana v 
skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, ki 
je v Evropskem parlamentu zastopana z 
vsaj enim svojim članom in ki ni v kateri 
od situacij, ki povzročijo izključitev iz 
člena [93] finančne uredbe, lahko zaprosi 
za financiranje iz splošnega proračuna 
Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih je 
objavil Evropski parlament v razpisu za 
[prispevke].

1. Evropska politična stranka, ki je
registrirana v skladu s to uredbo, obenem 
pa je zastopana v vsaj četrtini držav članic 
prek političnih strank v smislu točke (1) 
člena 2 in v Evropskem parlamentu z vsaj 
enim svojim članom, lahko zaprosi za 
financiranje iz splošnega proračuna 
Evropske unije. Vloge za financiranje 
morajo biti pripravljene v skladu s pogoji, 
ki jih je objavil Evropski parlament. 
Evropska politična stranka ne sme biti v 
situaciji, ki povzroči izključitev, kot je 
opredeljena v finančni uredbi.
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Or. en

Obrazložitev
Treba je razlikovati in različno obravnavati na eni strani registracijo in s tem priznanje 
politične stranke na ravni Unije ter na drugi strani upravičenost do financiranja. Medtem ko 
stranko lahko registrira politično zavezništvo, ki ga sestavljajo fizične osebe, ki so poslanci 
nacionalnih ali regionalnih parlamentov ali regionalnih skupščin v vsaj četrtini držav članic 
(člen 3(1)(b)), bi morala biti za financiranje potrebna višja stopnja reprezentativnosti.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Finančni prispevki ali donacije iz 
splošnega proračuna Evropske unije ne 
smejo preseči 90 % letnih povračljivih 
izdatkov evropske politične stranke in 
95 % letnih upravičenih stroškov, 
navedenih v proračunu evropske politične 
fundacije. Evropska politična stranka lahko 
porabi neporabljeni del prispevka EU za 
kritje povračljivih izdatkov v dveh 
finančnih letih po njegovi dodelitvi. 
Zneski, ki po izteku teh dveh finančnih let 
niso bili porabljeni, se izterjajo v skladu s 
finančno uredbo.

4. Finančni prispevki ali donacije iz 
splošnega proračuna Evropske unije ne 
smejo preseči 90 % letnih povračljivih 
izdatkov evropske politične stranke in 
95 % letnih upravičenih stroškov, 
navedenih v proračunu evropske politične 
fundacije. Evropska politična stranka in z 
njo povezana evropska politična fundacija
lahko porabi neporabljeni del prispevka ali 
donacije EU za kritje povračljivih izdatkov 
v dveh finančnih letih po njegovi dodelitvi. 
Zneski, ki po izteku teh dveh finančnih let 
niso bili porabljeni, se izterjajo v skladu s 
finančno uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropska politična fundacija v vlogo za 
financiranje vključi svoj letni delovni 
program.

3. Evropska politična fundacija v vlogo za 
financiranje vključi svoj letni delovni 
program in za financiranje iz splošnega 
proračuna Evropske unije lahko zaprosi 
le prek evropske politične stranke, s 
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katero je uradno in neposredno povezana.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 15 % odobritev se med zadevne evropske 
politične stranke razporedi v enakih delih;

– 10 % odobritev se med zadevne evropske 
politične stranke razporedi v enakih delih;

Or. en

Obrazložitev

Za stranke, zastopane v Evropskem parlamentu, je v primerjavi z drugimi značilna višja 
stopnja reprezentativnosti (glej tudi predlog spremembe člena 12(1)), zato bi morale imeti 
večje koristi od financiranja.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 85 % odobritev se med zadevne evropske 
politične stranke razporedi sorazmerno 
njihovemu številu članov, ki so izvoljeni v 
Evropski parlament.

– 90 % odobritev se med zadevne evropske 
politične stranke razporedi sorazmerno 
njihovemu številu članov, ki so izvoljeni v 
Evropski parlament.

Or. en

Obrazložitev

Za stranke, zastopane v Evropskem parlamentu, je v primerjavi z drugimi značilna višja 
stopnja reprezentativnosti (glej tudi predlog spremembe člena 12(1)), zato bi morale imeti 
večje koristi od financiranja.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke prejmejo iz splošnega proračuna 
Evropske unije ali iz katerega koli drugega 
vira, se lahko porabijo za financiranje 
kampanj, ki jih evropske politične stranke 
izvajajo v okviru volitev v Evropski 
parlament, na katerih je njihovo 
sodelovanje obvezno v skladu s členom 
3(1)(d).

1. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke prejmejo iz splošnega proračuna 
Evropske unije ali iz katerega koli drugega 
vira, se lahko porabijo za financiranje 
kampanj, ki jih evropske politične stranke 
izvajajo v okviru volitev v Evropski 
parlament, na katerih je njihovo 
sodelovanje obvezno v skladu s členom 
3(1)(d). Evropske politične stranke lahko 
ob upoštevanju omejitev iz člena 18(1) 
podpirajo posamezne člane ali stranke 
članice in lahko prispevajo k razširjanju 
informacij v javnosti, da se izboljša 
ozaveščenost o pomembnih evropskih 
političnih zadevah. Pri tem morajo 
upoštevati predpise, ki urejajo izvedbo 
volilnih kampanj v državah članicah, 
zlasti pravila o financiranju in o 
omejevanju volilnih stroškov, ki veljajo za 
stranke in kandidate.

V skladu s členom 8 Akta o volitvah 
poslancev Evropskega parlamenta s 
splošnimi neposrednimi volitvami vsaka 
država članica ureja financiranje in 
omejevanje volilnih stroškov za vse 
stranke in kandidate na volitvah v 
Evropski parlament z nacionalnimi 
predpisi.

Or. en

Obrazložitev
Evropske politične stranke imajo težave s pravno varnostjo v povezavi z vprašanjem, kaj jim 
je dovoljeno med kampanjami za evropske volitve. To jih ovira pri izpolnjevanju funkcij, ki so 
jim naložene v skladu s členom 10(4) Pogodbe o Evropski uniji in členom 12(2) Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, in sicer, da „prispevajo [...] k izražanju [...] volje 
državljanov Unije“.
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Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj.

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj, razen če ti referendumi ne 
zadevajo vprašanj, povezanih z Evropsko 
unijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponavlja zahtevo Evropskega parlamenta iz njegove resolucije z dne 
6. aprila 2001 (odstavek 11). V državah članicah so referendumi vedno bolj sestavni del 
participativne demokracije. Ni razloga, da bi bile evropske politične stranke in fundacije 
izključene iz tovrstnih demokratičnih procesov, če referendumska vprašanja zadevajo
Evropsko unijo. 

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni nacionalni organi v državi 
članici, v kateri ima evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija 
sedež, v skladu s členom 10(2) opravljajo 
kontrole sredstev, ki jih evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija 
prejme iz drugih virov in ne iz proračuna 
Evropske unije, ter nad vsemi odhodki.
Take kontrole se opravljajo v sodelovanju 
z Evropskim parlamentom in pristojnimi 
nacionalnimi organi v drugih državah 
članicah.

3. Evropski parlament izvaja nadzor nad 
sredstvi, ki jih evropske politične stranke 
in evropske politične fundacije prejmejo iz 
drugih virov in ne iz proračuna Evropske 
unije, ter nad njihovo porabo.
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Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral biti poleg Računskega sodišča zunanji revizor, OLAF pa bi 
moral biti glavni nadzorni organ.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni organi in Evropski parlament 
se dogovorijo o praktičnih ureditvah za 
izmenjavo informacij o evropskih 
političnih strankah in evropskih političnih 
fundacijah.

Za ta namen lahko Evropski parlament z 
nacionalnimi organi doseže dogovor o 
praktičnih ureditvah za izmenjavo 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament bi moral biti poleg Računskega sodišča zunanji revizor, OLAF pa bi 
moral biti glavni nadzorni organ.
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OBRAZLOŽITEV

Razvoj evropskih političnih strank je ključnega pomena za oživitev zanimanja javnosti za 
evropske zadeve. Načrtovanje svežnja reform za evropske politične stranke kot sredstvo za 
mobilizacijo demokratične energije posameznih in organiziranih državljanov ni lahka naloga, 
med drugim tudi zaradi sistemske zapletenosti EU. To pa je mogoče pretvoriti v prednost, če 
se pojasni „konstitutivno poslanstvo“ evropskih političnih strank ter kako lahko informiran in 
načelen dialog o njihovem političnem razvoju spodbudi vzpon pluralnega „demosa“.

Poročevalka odločno pozdravlja oblikovanje posebnega in enotnega evropskega pravnega 
statusa v okviru prava Unije za evropske politične stranke in njihove politične fundacije, zlasti 
zaradi organizacijskega zbliževanja evropskih političnih strank. 
Reforme, ki jih predlaga generalni sekretar v poročilu iz leta 2010, sklepi predsedstva z dne 
13. decembra 2011, poročilo poslanke Gianaku z dne 6. aprila 2011 o oceni izvajanja prejšnje 
Uredbe 2004/2003, kot je bila spremenjena leta 2007, in nov predlog uredbe za evropske 
politične stranke in njihove politične fundacije so rezultat temeljite analize obstoječega stanja 
in zagotavljajo na splošno pozitivne odgovore na vprašanja, pomisleke in pripombe evropskih 
političnih strank. Predlogi iz osnutka poročila so usmerjeni v organizacijsko enotnost 
evropskih političnih strank. 

Kar zadeva merila za priznavanje poročevalka predlaga, da bi bile le nacionalne ali regionalne 
stranke upravičene do ustanavljanja evropskih strank. Statut za evropske stranke pri 
oblikovanju takih strank enako obravnava predstavnike, izvoljene na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni. Torej bi bilo treba ohraniti možnost priznavanja regionalno izvoljenih 
predstavnikov za namene oblikovanja strank, vendar samo v primerih regij, ki imajo 
zakonodajne pristojnosti, o katerih je Evropski parlament obveščen. Da bi evropska politična 
stranka pridobila financiranje Evropskega parlamenta, jo mora v Evropskem parlamentu 
zastopati vsaj en poslanec. Poleg tega bi bilo treba upoštevati merila popolnega spoštovanja 
notranje demokratičnosti in enakosti med spoloma v sestavi in pri oblikovanju evropskih 
političnih strank ter znotraj evropskih političnih fundacij, ki so z njimi povezane. Stranka, ki 
ne izpolnjuje pogoja notranje demokratičnosti, se ne obravnava v povezavi z zahtevo, da je 
zastopana v vsaj sedmih državah članicah. 

Evropski parlament vsako leto preverja pogoje in merila za registracijo evropskih političnih 
strank in njihovih evropskih političnih fundacij. Poročevalka je prepričana, da bi bilo treba 
takšno preverjanje opraviti vsako leto ali na podlagi obrazložene in ustrezno utemeljene 
zahteve, ki jo vloži katera koli fizična ali pravna oseba, ter da bi bil najučinkovitejši postopek 
tisti z odborom Evropskega parlamenta, ki je pristojen za ustavne zadeve. Odbor za ta namen 
organizira morebitna zaslišanja in Evropskemu parlamentu poda svoje mnenje v dveh mesecih 
po zahtevi.


