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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde hilses velkommen af ordføreren for denne udtalelse. I 
forslaget indgår væsentlige forslag fra Parlamentets beslutning fra april 2011, og der gives 
således mulighed for en fuld og velfungerende anerkendelse af politiske partiers rolle i hele 
Europa, hvilket er i tråd med Lissabontraktaten (artikel 10 TEU) og med EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. 

De europæiske politiske partiers nye status som juridisk person er et af de centrale aspekter 
for Retsudvalget. Juridisk personlighed under EU-lovgivningen som præsenteret i forslaget 
defineres som et supplement til og en "overbygning" på en allerede eksisterende status som 
juridisk person under national lovgivning. Målet er at undgå en situation med to forskellige 
standarder i medlemsstaterne med på den ene side regler, der gælder for de nationale partier, 
og på den anden side andre kriterier, der gælder for europæiske partier. Dette skal også 
mindske medlemsstaternes modvilje mod forslaget.

Forslaget stiller derfor krav om, at et parti eller en fond, inden det/den kan registreres med 
henblik på at få status som juridisk person i overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
allerede skal have status som juridisk person i overensstemmelse med en medlemsstats 
lovgivning (som sammenslutning eller lignende) samt være hjemmehørende der. 

For Retsudvalgets beføjelser er reglerne om intern forvaltning ligeledes særdeles vigtige, da 
de ikke blot stiller høje fælles krav om ansvarlighed og gennemsigtighed, men også baner vej 
for en positiv afsmittende virkning på de interne regler og adfærden i de nationale partier. 

Forslaget anfører de elementer, som bør behandles i en statut for at sikre, at den interne 
forvaltning er demokratisk, f.eks. rettigheder og pligter i forbindelse med medlemskab, 
afholdelse af en generalforsamling, valg og beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer. Af særlig betydning i denne forbindelse er omtalen af muligheden for at 
fjerne et parti fra registeret i tilfælde af manglende overholdelse af minimumskravene om 
internt partidemokrati.

Retsudvalget lægger stor vægt på tidsplanen for behandlingen af dette forslag i Europa-
Parlamentet: For at sikre en effektiv vedtagelse af forordningen henstiller Retsudvalget, at 
Europa-Parlamentets holdning vedtages i god tid inden forberedelserne til valget til Europa-
Parlamentet i foråret 2014.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Europæiske politiske partier og fonde 
bør have mulighed for at ansætte deres 
personale i overensstemmelse med artikel 
2, litra c), i ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte i Fællesskaberne på lige 
fod med de politiske grupper i Europa-
Parlamentet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
europæisk plan via en europæisk retlig 
status og modtage offentlig finansiering via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, bør overholde visse principper og 
opfylde visse betingelser. Det er navnlig 
nødvendigt, at europæiske politiske partier 
og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde respekterer de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(10) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
europæisk plan via en europæisk retlig 
status og modtage offentlig finansiering via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, bør overholde visse principper og 
opfylde visse betingelser. Det er navnlig 
nødvendigt, at europæiske politiske partier 
og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde respekterer de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Med henblik 
på at give nye sammenslutninger 
mulighed for at deltage i den politiske 
konkurrence og dermed bidrage til et 
dynamisk demokratisk liv i Den 
Europæiske Union samt sikre, at et 
maksimalt antal partialliancer er omfattet 
af reglerne for gennemsigtighed og tilsyn 
i denne forordning, bør spærregrænsen 
for at registrere et europæisk politisk parti 
være let at overholde for formelt 
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velorganiserede tværnationale politiske 
alliancer, uden at vellykkede 
valgresultater betragtes som en 
forudsætning.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Principper og minimumskrav for 
europæiske politiske partiers forvaltning og 
interne organisation bør fastlægges, bl.a. 
for at sikre overholdelse af høje standarder 
for internt partidemokrati. Statutten for et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond bør også indeholde en række 
grundlæggende administrative og retlige 
bestemmelser.

(11) Principper og minimumskrav for 
europæiske politiske partiers forvaltning og 
interne organisation bør fastlægges, bl.a. 
for at sikre overholdelse af høje standarder 
for internt partidemokrati, navnlig med 
hensyn til procedurerne for udvælgelse af 
kandidater og sammensætningen af 
valglister til valg til Europa-Parlamentet 
gennem deres medlemspartier. Statutten 
for et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond bør også indeholde 
en række grundlæggende administrative og 
retlige bestemmelser.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kun europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der er anerkendt som sådan, og som 
har opnået europæisk retlig status, bør være 
berettiget til at modtage støtte via Den 
Europæiske Unions almindelige budget.
Det er vigtigt at sikre, at betingelserne for 
at blive et europæisk politisk parti ikke er 
for strenge, men nemt kan opfyldes af 
organiserede og seriøse tværnationale 
alliancer af politiske partier eller fysiske 
personer eller begge, men det er også 
vigtigt at indføre proportionelle kriterier 

(12) Kun europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der er anerkendt som sådan, og som 
har opnået europæisk retlig status, bør være 
berettiget til at modtage støtte via Den 
Europæiske Unions almindelige budget.
Det er vigtigt at sikre, at betingelserne for 
at blive et europæisk politisk parti ikke er 
for strenge, men nemt kan opfyldes af 
organiserede og seriøse tværnationale 
alliancer af politiske partier eller fysiske 
personer eller begge, men det er også 
vigtigt at indføre proportionelle kriterier 
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med henblik på tildeling af de begrænsede 
midler via EU-budgettet, der objektivt 
viser et europæisk politisk partis reelle 
europæiske ambition og reelle vælgerstøtte.
Et sådant kriterium fremgår klarest af 
resultatet af valg til Europa-Parlamentet, 
som det europæiske politiske parti i 
henhold til denne forordning skal deltage i, 
og som giver en klar indikation af et 
europæisk politisk partis vælgertilslutning.
Det bør afspejle, at Europa-Parlamentet 
direkte repræsenterer unionsborgerne i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Union, og de europæiske 
politiske partiers mål om fuldt ud at deltage 
i Unionens demokratiske liv og blive 
aktive aktører i EU's repræsentative 
demokrati for effektivt at udtrykke 
unionsborgernes synspunkter, holdninger 
og politiske vilje. Støtteberettigelse via 
Den Europæiske Unions budget bør derfor 
begrænses til europæiske politiske partier, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst ét af deres medlemmer og til 
europæiske politiske fonde, der søger via et 
europæisk politisk parti, som er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 
mindst ét af deres medlemmer.

med henblik på tildeling af de begrænsede 
midler via EU-budgettet, der objektivt 
viser et europæisk politisk partis reelle 
europæiske ambition og reelle vælgerstøtte.
Et sådant kriterium fremgår klarest af 
resultatet af valg til Europa-Parlamentet, 
som det europæiske politiske parti i 
henhold til denne forordning skal deltage i, 
og som giver en klar indikation af et 
europæisk politisk partis vælgertilslutning.
Det bør afspejle, at Europa-Parlamentet 
direkte repræsenterer unionsborgerne i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Union, og de europæiske 
politiske partiers mål om fuldt ud at deltage 
i Unionens demokratiske liv og blive 
aktive aktører i EU's repræsentative 
demokrati for effektivt at udtrykke 
unionsborgernes synspunkter, holdninger 
og politiske vilje. Støtteberettigelse via 
Den Europæiske Unions budget bør derfor 
begrænses til europæiske politiske partier, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst ét af deres medlemmer eller 
har opnået et minimumniveau af 
vælgerstøtte i et betydeligt antal 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet, og til europæiske 
politiske fonde, der søger via et europæisk 
politisk parti, som er repræsenteret i 
Europa-Parlamentet med mindst ét af deres 
medlemmer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller

b) den eller dens medlemspartier skal i 
mindst en fjerdedel af medlemsstaterne 
være repræsenteret af medlemmer af 
Europa-Parlamentet eller af medlemmer af
nationale parlamenter eller af medlemmer 
af regionale parlamenter eller forsamlinger,
som besidder lovgivningsmagt, hvilket er 
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meddelt Europa-Parlamentet, eller

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den skal sikre repræsentation af begge 
køn i sine interne organer og fremme 
ligestilling ved sammensætningen af 
valglister.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 
ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af dets 
medlemmer og klare og åbne kriterier for
udvælgelse af kandidater og valg af 
embedshavere, hvis mandat skal være 
tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 
ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af dets 
medlemmer og klare og åbne kriterier for 
udvælgelse af kandidater, som skal være 
baseret på en demokratisk procedure, og 
valg af embedshavere, hvis mandat skal 
være tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) dens medlemspartiers forpligtelse til at 
udvælge kandidater til valgene til Europa-
Parlamentet i en åben, demokratisk 



PE500.627v02-00 8/10 AD\924673DA.doc

DA

proces, der gør det muligt for alle 
partimedlemmer at deltage aktivt og 
passivt i udvælgelsesprocessen og i 
afgørelserne om kandidaternes 
rækkefølge på valglisterne

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et europæisk politisk parti og en europæisk 
politisk fond omfattes af fuld retlig
anerkendelse og rets- og handleevne i alle 
medlemsstater.

Et europæisk politisk parti og en europæisk 
politisk fond omfattes af fuld retlig rets- og 
handleevne i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For anliggender, der ikke er reguleret af 
denne forordning, eller for anliggender,
der er delvist reguleret af denne 
forordning, er europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, hvad angår 
de aspekter, der ikke er omfattet af
forordningen, reguleret af den nationale 
lovgivning for den juridiske form, der er 
nævnt i partiets eller fondens statut, som 
er gældende i den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

2. For anliggender, der ikke eller kun 
delvist er reguleret af denne forordning 
eller de respektive statutter, er de
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde omfattet af lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner.

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner, 
medmindre afstemningen drejer sig om 
spørgsmål vedrørende Den Europæiske 
Union.
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