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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok 
alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot. A javaslat 
magában foglal néhány, az EP 2011. áprilisi állásfoglalásában szereplő fontos javaslatot, és 
így EU-szerte megteremti a lehetőséget a politikai pártok szerepének maradéktalan és 
működőképes elismerésére, amint arról a Lisszaboni Szerződés (az EUSZ 10. cikke) és az 
Alapjogi Charta is rendelkezik. 

Az európai politikai pártoknak nyújtandó új jogi személyiség a Jogi Bizottság számára az 
egyik legérdekesebb pont. Az uniós jog szerinti jogi személyiség a javaslatban foglaltak 
szerint kiegészíti és „átfogja” a már meglévő, tagállami jog szerinti jogi személyiséget. A cél 
az, hogy a tagállamokban elkerüljék a tagállami pártokra vonatkozó szabályok, illetve az 
európai szintű pártokra vonatkozó egyéb kritériumok révén létrejövő „kettős mércéket”. 
További célja, hogy a javaslat tekintetében minimálisra csökkentse a tagállamok vonakodását.

Mielőtt a pártot vagy alapítványt az uniós jog szerinti jogi személyiség megszerzése 
érdekében bejegyeznék, valójában valamely tagállam joga szerint már jogi személyiséggel, 
illetve ottani székhellyel kell rendelkeznie. 

Ami a Jogi Bizottság hatáskörét illeti, a belső irányítási szabályok szintén rendkívül fontosak, 
mivel nem csupán magasabb szintű, közös elszámoltathatósági és átláthatósági kritériumokat 
határoznak meg, hanem a tagállami pártok belső szabályzata és magatartása tekintetében 
megnyitják az utat a pozitív tovagyűrűző hatás előtt. 

A javaslat felsorolja azokat az elemeket, amelyekkel az alapszabályban a demokratikus belső 
működés biztosítása érdekében foglalkozni kell, ilyenek a tagsággal járó jogok és 
kötelezettségek, a közgyűlés működése, illetve a valamennyi egyéb irányító testület 
megválasztására és döntéshozatalára irányuló folyamatok. E tekintetben igen fontos még azon 
lehetőség megemlítése, hogy valamely pártot a belső demokráciára vonatkozó 
minimumszabályok megsértése esetén a nyilvántartásból töröljék.

A javaslat Európai Parlamenten belüli vitájának menetrendje a Jogi Bizottság számára kiemelt 
jelentőséggel bír: a rendelet tényleg elfogadásának biztosítása érdekében a Jogi Bizottság 
javasolja, hogy az Európai Parlament álláspontját a 2014. tavaszi európai választásokra való 
felkészülés előtt megfelelő időben fogadja el.

MÓDOSÍTÁS:

A Jogi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az európai politikai pártokat és 
alapítványokat fel kell jogosítani arra, 
hogy személyzetüket az Európai 
Parlament képviselőcsoportjainak 
személyzetével megegyező módon, az 
Európai Unió egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételei 2c. cikkével 
összhangban alkalmazzák.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Azoknak az európai politikai 
pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványoknak, amelyek 
ilyenekként az európai jogi státusz révén 
európai szinten kívánják elismertetni 
magukat, és az Európai Unió általános 
költségvetéséből finanszírozáshoz 
kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos 
elveket, és meg kell felelniük bizonyos 
feltételeknek. Az európai politikai 
pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó 
európai politikai alapítványoknak 
mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az 
Európai Uniónak az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában meghatározott 
alapértékeit.

(10) Azoknak az európai politikai 
pártoknak és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványoknak, amelyek 
ilyenekként az európai jogi státusz révén 
európai szinten kívánják elismertetni 
magukat, és az Európai Unió általános 
költségvetéséből finanszírozáshoz 
kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos 
elveket, és meg kell felelniük bizonyos 
feltételeknek. Az európai politikai 
pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó 
európai politikai alapítványoknak 
mindenekelőtt tiszteletben kell tartaniuk az 
Európai Uniónak az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájában meghatározott 
alapértékeit. Annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy új formációk is 
csatlakozhassanak a politikai vitához, és 
ezáltal hozzájáruljanak az Európai Unió 
élénk demokratikus életéhez, valamint 
annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb 
pártszövetség tartozzon az e rendelet 
szerinti átláthatósági és felügyeleti 
szabályok hatálya alá, az európai politikai 
pártokra vonatkozó küszöböt úgy kell 
megállapítani, hogy azt a formálisan jól 
megszervezett transznacionális politikai 
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szövetségek könnyen átléphessék anélkül, 
hogy a választási sikereket előfeltételül 
szabnák meg számukra.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Meg kell határozni az európai politikai 
pártok kormányzásának és belső 
szerveződésének alapértékeit és 
minimumkövetelményeit, különösen a 
magas szintű belső pártdemokrácia 
tiszteletben tartása és az irányában történő 
elkötelezettség biztosítása érdekében. Az 
európai politikai pártok és az európai 
politikai alapítványok alapszabályának 
emellett több alapvető igazgatási és jogi 
rendelkezést kell tartalmaznia.

(11) Meg kell határozni az európai politikai 
pártok kormányzásának és belső 
szerveződésének alapértékeit és 
minimumkövetelményeit, különösen a 
magas szintű belső pártdemokrácia 
tiszteletben tartása és az irányában történő 
elkötelezettség biztosítása érdekében, 
elsősorban a jelöltek kiválasztására, 
valamint az európai parlamenti 
választásokra szóló jelöltlisták tagpártjaik 
általi összeállítására vonatkozó eljárások 
tekintetében. Az európai politikai pártok és
az európai politikai alapítványok 
alapszabályának emellett több alapvető 
igazgatási és jogi rendelkezést kell 
tartalmaznia.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből folyósított finanszírozásra 
való jogosultságot azon európai politikai 
pártokra és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványokra kell korlátozni, 
amelyeket ilyenként elismertek, és amelyek 
európai jogi státuszban részesültek.
Miközben lényeges biztosítani, hogy az 
európai politikai párttá válás feltételei ne 
legyenek túlságosan szigorúak, és azokat 
politikai pártok vagy természetes 

(12) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből folyósított finanszírozásra 
való jogosultságot azon európai politikai 
pártokra és hozzájuk kapcsolódó európai 
politikai alapítványokra kell korlátozni, 
amelyeket ilyenként elismertek, és amelyek 
európai jogi státuszban részesültek.
Miközben lényeges biztosítani, hogy az 
európai politikai párttá válás feltételei ne 
legyenek túlságosan szigorúak, és azokat 
politikai pártok vagy természetes 
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személyek szervezett és komoly, nemzetek 
feletti szövetségei könnyen teljesíthessék, 
az uniós költségvetés korlátozott 
forrásainak elosztására figyelemmel 
arányos kritériumokat is meg kell 
állapítani, amelyek objektív módon 
igazolják az európai politikai párt valóban 
európai ambícióit és valódi választói 
támogatottságát. E kritérium leginkább az 
európai parlamenti választások 
eredményén alapulhat, mely választásokon 
minden európai politikai pártnak indulnia 
kell e rendelet értelmében, és amelyen elért 
eredmény pontos mutatója az európai 
politikai párt választói elismertségének.
Tükröznie kell azt a szerepet, amelyet az 
Európai Parlament az Európai Unióról 
szóló szerződés 10. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően az Unió polgárainak közvetlen 
képviseletében betölt, valamint az európai 
politikai pártok azon célját, hogy teljes 
mértékben részt vegyenek az Unió 
demokratikus életében, és az Unió polgárai 
által képviselt nézetek, vélemények és 
politikai akarat hatékony kifejezése 
érdekében az európai képviseleti 
demokrácia aktív szereplőivé váljanak. Az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott támogatásra való jogosultság azon 
európai politikai pártokra korlátozandó, 
amelyek legalább egy tag útján 
képviseltetik magukat az Európai 
Parlamentben, illetve azon európai politikai 
alapítványokra, amelyek e státuszért olyan 
európai politikai párt révén folyamodnak, 
amely legalább egy taggal képviselteti 
magát az Európai Parlamentben.

személyek szervezett és komoly, nemzetek 
feletti szövetségei könnyen teljesíthessék, 
az uniós költségvetés korlátozott 
forrásainak elosztására figyelemmel 
arányos kritériumokat is meg kell 
állapítani, amelyek objektív módon 
igazolják az európai politikai párt valóban 
európai ambícióit és valódi választói 
támogatottságát. E kritérium leginkább az 
európai parlamenti választások 
eredményén alapulhat, mely választásokon 
minden európai politikai pártnak indulnia 
kell e rendelet értelmében, és amelyen elért 
eredmény pontos mutatója az európai 
politikai párt választói elismertségének.
Tükröznie kell azt a szerepet, amelyet az 
Európai Parlament az Európai Unióról 
szóló szerződés 10. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően az Unió polgárainak közvetlen 
képviseletében betölt, valamint az európai 
politikai pártok azon célját, hogy teljes 
mértékben részt vegyenek az Unió 
demokratikus életében, és az Unió polgárai 
által képviselt nézetek, vélemények és 
politikai akarat hatékony kifejezése 
érdekében az európai képviseleti 
demokrácia aktív szereplőivé váljanak. Az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
nyújtott támogatásra való jogosultság azon 
európai politikai pártokra korlátozandó, 
amelyek legalább egy tag útján 
képviseltetik magukat az Európai 
Parlamentben vagy a legutóbbi európai 
parlamenti választásokon jelentős számú 
tagállamban elérték a választók 
támogatására vonatkozó minimális 
szintet, illetve azon európai politikai 
alapítványokra, amelyek e státuszért olyan 
európai politikai párt révén folyamodnak, 
amely legalább egy taggal képviselteti 
magát az Európai Parlamentben.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képviselteti magát európai parlamenti
képviselői révén a tagállamok legalább 
egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a 
regionális parlamentekben vagy a
regionális közgyűlésekben, vagy

b) saját maga vagy tagpártjai képviseltetik 
magukat európai parlamenti képviselőik
révén a tagállamok legalább 
egynegyedében, illetve a nemzeti
parlamentek képviselői vagy a jogalkotási 
hatáskörrel felruházott – és ennek 
megfelelően az Európai Parlamentnek 
értesítés formájában megjelölt – regionális
parlamentek vagy közgyűlések képviselői 
révén, vagy

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) belső testületeiben biztosítja a nemek 
képviseletét, és jelöltlistáinak 
összetételében elősegíti a nemek egyenlő 
képviseletét;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a párt minden egyéb irányító 
testületének demokratikus választási és 
demokratikus döntéshozatali folyamatai, 
megjelölve minden testület esetében annak 
hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai 
kinevezésének és elmozdításának módját, 
továbbá a jelöltek kiválasztása és a 
tisztségviselők megválasztása során 
alkalmazott világos és átlátható 

d) a párt minden egyéb irányító 
testületének demokratikus választási és 
demokratikus döntéshozatali folyamatai, 
megjelölve minden testület esetében annak 
hatásköreit, feladatait és összetételét, tagjai 
kinevezésének és elmozdításának módját, 
továbbá a jelöltek demokratikus eljárással 
történő kiválasztása és a tisztségviselők 
megválasztása során alkalmazott világos és 



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

HU

kritériumokat, biztosítva, hogy a 
tisztségviselők mandátuma, noha 
megújítható lehet, csak meghatározott 
időre szólhat;

átlátható kritériumokat, biztosítva, hogy a 
tisztségviselők mandátuma, noha 
megújítható lehet, csak meghatározott 
időre szólhat;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a tagpártok kötelezése arra, hogy az 
európai parlamenti választások jelöltjeit 
nyílt, demokratikus folyamat keretében 
válasszák ki, amely a párt valamennyi 
tagja számára lehetővé teszi a kiválasztási 
folyamatban és a jelöltlistán szereplő 
jelöltek sorrendjének meghatározásában 
való aktív vagy passzív részvételt,

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány jogilag teljes körűen 
elismert és teljes mértékben jogképes az 
összes tagállamban.

Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány jogilag teljes 
mértékben jogképes az összes tagállamban.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e rendelet által nem szabályozott 
kérdések tekintetében vagy a rendelet által
csak részben szabályozott kérdések

2. Az e rendeletben vagy saját 
alapszabályukban nem vagy csak részben 
szabályozott kérdések tekintetében európai 
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esetében e kérdések azon aspektusai
tekintetében, amelyekkel e rendelet nem 
foglalkozik, az európai politikai pártra és 
az európai politikai alapítványra a 
székhelye szerinti tagállamban a párt vagy 
alapítvány alapszabályában említett jogi 
formára irányadó nemzeti jogszabályok
alkalmazandók. Az európai politikai párt és 
az európai politikai alapítvány más 
tagállamokban kifejtett tevékenységeire az 
illető tagállamok vonatkozó nemzeti 
jogszabályai alkalmazandók.

politikai pártra és az európai politikai 
alapítványra a székhelye szerinti tagállam 
törvényei alkalmazandók. Az európai 
politikai párt és az európai politikai 
alapítvány más tagállamokban kifejtett 
tevékenységeire az illető tagállamok 
vonatkozó nemzeti jogszabályai 
alkalmazandók.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Európai politikai párt és európai politikai 
alapítvány részére az Európai Unió 
általános költségvetéséből vagy bármely 
más forrásból biztosított finanszírozás nem 
használható fel nemzeti, regionális vagy 
helyi népszavazási kampányok 
finanszírozására.

3. Európai politikai párt és európai politikai 
alapítvány részére az Európai Unió 
általános költségvetéséből vagy bármely 
más forrásból biztosított finanszírozás nem 
használható fel nemzeti, regionális vagy 
helyi népszavazási kampányok 
finanszírozására, kivéve, ha a 
népszavazások tárgyát az Európai Unióval 
kapcsolatos kérdések képezik.
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