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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus, mis 
käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning 
rahastamist. Ettepanek sisaldab mitmeid Euroopa Parlamendi 2011. aasta aprilli resolutsioonis 
antud olulisi soovitusi ning võimaldab seega erakondade rolli täielikku ja toimivat 
tunnustamist kogu ELis vastavalt Lissaboni lepingule (ELi lepingu artikkel 10) ja põhiõiguste 
hartale. 

Euroopa tasandi erakondade uus õiguslik seisund on üks peamisi õiguskomisjonile huvi 
pakkuvaid teemasid. Liidu õiguse kohane juriidiline isik määratletakse ettepanekus kui 
siseriikliku õiguse kohaselt juba olemasoleva juriidilise isikuga võrreldes täiendatum ja 
hõlmavam isik. Püütakse vältida seda, et liikmesriikides tekivad topeltstandardid ehk ühelt 
poolt riiklike erakondade suhtes kehtivad eeskirjad ja teiselt poolt muud kriteeriumid Euroopa 
tasandi erakondade jaoks. Ühtlasi püütakse ka vähendada liikmesriikide vastuseisu 
ettepanekule.

Erakonna või sihtasutuse registreerimiseks ja liidu õiguse kohase juriidilise isiku staatuse 
saamiseks peab erakonnal või sihtasutusel juba olema mõne liikmesriigi õiguse kohaselt 
juriidilise isiku staatus (ühendus või muu vorm) ja asukoht selles liikmeriigis. 

Õiguskomisjoni pädevuse seisukohalt on äärmiselt olulised ka sisejuhtimise eeskirjad, sest 
nendega kehtestatakse usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ajakohased ühised kriteeriumid ning 
need aitavad kaasa positiivse mõju ülekandumisele ka liikmesriikide erakondade 
siseeeskirjadele ja tegevusmustritele. 

Ettepaneku soovituse kohaselt tuleks sisedemokraatia toimimise huvides käsitleda põhikirjas 
näiteks liikmeskonna õigusi ja kohustusi, üldkogu toimimist, kõigi muude juhtorganite 
valimist ning nende otsustusprotsesse. Selles seoses on väga oluline viidata ka võimalusele 
erakond registrist eemaldada, kui see ei ole täitnud sisedemokraatia miinimumnõudeid.

Ettepaneku arutamise ajakava Euroopa Parlamendis on õiguskomisjoni jaoks äärmiselt 
oluline: määruse tulemusliku vastuvõtmise tagamiseks soovitab õiguskomisjon võtta Euroopa 
Parlamendi seisukoht vastu õigeaegselt, pidades silmas Euroopa Parlamendi 2014. aasta 
kevadiste valimiste ettevalmistusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Euroopa tasandi erakondadel ja 
poliitilistel sihtasutustel peaks olema 
õigus võtta tööle töötajaid vastavalt 
Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punktile c 
võrdväärselt Euroopa Parlamendi 
fraktsioonidega. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused, kes soovivad olla Euroopa 
õigusliku seisundi kaudu Euroopa tasandil 
tunnustatud ning soovivad, et neid Euroopa 
Liidu üldeelarvest rahastataks, peaksid 
järgima teatavaid põhimõtteid ning täitma 
teatavaid tingimusi. Eelkõige peavad 
Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused jagama Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud Euroopa Liidu 
põhiväärtusi.

(10) Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused, kes soovivad olla Euroopa 
õigusliku seisundi kaudu Euroopa tasandil 
tunnustatud ning soovivad, et neid Euroopa 
Liidu üldeelarvest rahastataks, peaksid 
järgima teatavaid põhimõtteid ning täitma 
teatavaid tingimusi. Eelkõige peavad 
Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused jagama Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas sätestatud Euroopa Liidu 
põhiväärtusi. Et võimaldada uutel 
jõududel osaleda poliitilises konkurentsis
ja seeläbi edendada aktiivset 
demokraatlikku elu Euroopa Liidus ning 
tagamaks, et võimalikult palju oleks
erakondade liite, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva määruse eeskirju 
läbipaistvuse ja järelevalve kohta, peaks 
ametlikult hästi organiseeritud piiriülestel 
poliitilistel liitudel olema lihtne täita 
Euroopa tasandi erakonna 
registreerimistingimusi ilma valimisedu 
puudutava eeltingimuseta.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kehtestada tuleks Euroopa tasandi 
erakondade tegevuse reguleerimist ja 
sisekorraldust käsitlevad põhimõtted ja 
miinimumnõuded, et tagada eelkõige 
erakondade sisedemokraatia rangeimate 
standardite täitmine ja järgimine. Euroopa 
tasandi erakondade või Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste põhikiri peaks 
sisaldama ka mitmeid peamisi haldus- ja 
õigussätteid.

(11) Kehtestada tuleks Euroopa tasandi 
erakondade tegevuse reguleerimist ja 
sisekorraldust käsitlevad põhimõtted ja 
miinimumnõuded, et tagada eelkõige 
erakondade sisedemokraatia rangeimate 
standardite täitmine ja järgimine, eelkõige 
mis puudutab Euroopa Parlamendi 
valimisteks kandidaatide valikumenetluse 
läbiviimist ja valimisnimekirjade 
koostamist liikmeserakondade poolt. 
Euroopa tasandi erakondade või Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri 
peaks sisaldama ka mitmeid peamisi 
haldus- ja õigussätteid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa Liidu üldeelarvest 
rahastamine peaks olema piiratud Euroopa 
tasandi erakondade ja nendega seotud 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, 
keda on sellistena tunnustatud ning kellele 
on antud Euroopa õiguslik seisund. Kuigi 
on oluline tagada, et Euroopa tasandi 
erakonnaks saamise tingimused ei oleks 
liiga ranged, vaid neid suudaksid täita 
erakondade ja/või füüsiliste isikute 
organiseerunud ja tõsiselt võetavad 
piiriülesed liidud, on samuti oluline 
kehtestada proportsionaalsed kriteeriumid, 
mille alusel eraldada ELi eelarvest piiratud 
määral vahendeid, mis objektiivselt 
peegeldavad iga Euroopa tasandi erakonna 
Euroopaga seotud eesmärke ja nende 
valijaskonna tegelikku toetust. Selliste 

(12) Euroopa Liidu üldeelarvest 
rahastamine peaks olema piiratud Euroopa 
tasandi erakondade ja nendega seotud 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, 
keda on sellistena tunnustatud ning kellele 
on antud Euroopa õiguslik seisund. Kuigi 
on oluline tagada, et Euroopa tasandi 
erakonnaks saamise tingimused ei oleks 
liiga ranged, vaid neid suudaksid täita 
erakondade ja/või füüsiliste isikute 
organiseerunud ja tõsiselt võetavad 
piiriülesed liidud, on samuti oluline 
kehtestada proportsionaalsed kriteeriumid, 
mille alusel eraldada ELi eelarvest piiratud 
määral vahendeid, mis objektiivselt 
peegeldavad iga Euroopa tasandi erakonna 
Euroopaga seotud eesmärke ja nende 
valijaskonna tegelikku toetust. Selliste 
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kriteeriumide aluseks sobivad kõige 
paremini Euroopa Parlamendi valimiste 
tulemused. Tegemist on valimistega, kus 
Euroopa tasandi erakonnad peavad 
käesoleva määruse alusel osalema, näidates 
nii täpselt ära iga Euroopa tasandi 
erakonna toetuse valijate hulgas. See peaks 
peegeldama rolli, mis on Euroopa 
Parlamendil ELi kodanike otsesel 
esindamisel tulenevalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 10 lõikest 2, samuti Euroopa 
tasandi erakondade eesmärki ELi 
demokraatlikus elus täielikult osaleda ning 
saada aktiivseteks toimijateks Euroopa 
esindusdemokraatias, et tõhusalt 
väljendada ELi kodanike vaateid, arvamusi 
ning poliitilist tahet. Euroopa Liidu 
üldeelarvest rahastamine peaks seetõttu 
olema piiratud Euroopa tasandi 
erakondadega, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega, ning 
Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutustega, 
kes taotlevad rahastamist Euroopa tasandi 
erakonna kaudu, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega

kriteeriumide aluseks sobivad kõige 
paremini Euroopa Parlamendi valimiste 
tulemused. Tegemist on valimistega, kus 
Euroopa tasandi erakonnad peavad 
käesoleva määruse alusel osalema, näidates 
nii täpselt ära iga Euroopa tasandi 
erakonna toetuse valijate hulgas. See peaks 
peegeldama rolli, mis on Euroopa 
Parlamendil ELi kodanike otsesel 
esindamisel tulenevalt Euroopa Liidu 
lepingu artikli 10 lõikest 2, samuti Euroopa 
tasandi erakondade eesmärki ELi 
demokraatlikus elus täielikult osaleda ning 
saada aktiivseteks toimijateks Euroopa 
esindusdemokraatias, et tõhusalt 
väljendada ELi kodanike vaateid, arvamusi 
ning poliitilist tahet. Euroopa Liidu 
üldeelarvest rahastamine peaks seetõttu 
olema piiratud Euroopa tasandi 
erakondadega, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega või kes 
on Euroopa Parlamendi viimastel 
valimistel saanud valijaskonna 
minimaalse toetuse märkimisväärse hulga
liikmesriikide seas ning Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutustega, kes taotlevad 
rahastamist Euroopa tasandi erakonna 
kaudu, kes on esindatud Euroopa 
Parlamendis vähemalt ühe liikmega

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või riikide
parlamentides või piirkondlikes 
parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või 

(b) see või selle liimeserakonnad peavad
olema esindatud vähemalt veerandis 
liikmesriikides Euroopa Parlamendi 
liikmetega või riikide parlamentide 
liikmetega või niisuguste piirkondlike 
parlamentide või assambleede liikmetega, 
kellel on seadusandlikud volitused ja 
kellest on teatatud Euroopa Parlamendile,
või
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) see peab tagama naiste ja meeste 
esindatuse oma siseüksustes ning toetama 
soolist võrdõiguslikkust 
valimisnimekirjade koostamisel.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik 
valimine ning nende demokraatlikud 
otsustusprotsessid, täpsustades iga organi 
volitused, vastutuse ning koosseisu, 
sealhulgas nende liikmete määramise ja 
tagasikutsumise tingimused ning 
kandidaatide valiku ja ajaliselt piiratud, 
kuid uuendatavate volitustega ametnike 
valimise selged ja läbipaistvad 
kriteeriumid;

(d) kõigi muude juhtorganite demokraatlik 
valimine ning nende demokraatlikud 
otsustusprotsessid, täpsustades iga organi 
volitused, vastutuse ning koosseisu, 
sealhulgas nende liikmete määramise ja 
tagasikutsumise tingimused ning 
demokraatlikul menetlusel põhineva
kandidaatide valiku ja ajaliselt piiratud, 
kuid uuendatavate volitustega ametnike 
valimise selged ja läbipaistvad 
kriteeriumid;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) liikmeserakondade kohustus valida 
Euroopa Parlamendi valimiste 
kandidaadid avatud demokraatliku 
menetluse abil, mis võimaldab kõigil 
erakonnaliikmetel osaleda aktiivselt ja 
passiivselt valimisprotsessis ning otsuste 
tegemises kandidaatide järjekorra üle 
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valimisnimekirjas; 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik
õiguslik tunnustus ja õigusvõime kõigis 
liikmesriikides.

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik 
õigusvõime kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega reguleerimata 
juhtudel või kui küsimus on reguleeritud 
osaliselt, reguleeritakse määrusega 
hõlmamata aspektide puhul Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse tegevust
asukohaliikmesriigis vastavalt nendele 
siseriiklikele õigusaktidele, mida 
kohaldatakse erakonna või sihtasutuse 
põhikirjas osutatud õigusliku vormi 
suhtes. Euroopa tasandi erakonna ja 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust teistes liikmesriikides 
reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide 
asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

2. Käesoleva määrusega või asjaomaste 
põhikirjadega reguleerimata või üksnes 
osaliselt reguleeritud juhtudel 
reguleeritakse Euroopa tasandi erakonna ja 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust asukohaliikmesriigi 
õigusaktidega. Euroopa tasandi erakonna 
ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust teistes liikmesriikides 
reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide 
asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks.

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui 
referendumid puudutavad Euroopa 
Liiduga seotud küsimusi.
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