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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos 
politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo. Į pasiūlymą įtraukta keletas 
svarbių EP 2011 m. balandžio mėn. rezoliucijoje pateiktų pasiūlymų ir taip sudaryta galimybė 
visapusiškai ir veiksmingai pripažinti politinių partijų vaidmenį visoje ES, kaip nurodyta 
Lisabonos sutartyje (ES sutarties 10 straipsnyje) ir Pagrindinių teisių chartijoje.

Naujas Europos politinių partijų teisinis subjektiškumas – vienas iš Teisės reikalų komitetą 
labiausiai dominančių aspektų. Kaip nurodyta pasiūlyme, pagal Sąjungos teisę 
reglamentuojamas teisinis subjektiškumas apibrėžiamas kaip papildantis iki jo egzistavusį 
pagal nacionalinę teisę reglamentuojamą teisinį subjektiškumą ir yra už jį viršesnis. Tikslas –
išvengti valstybėse narėse taikomų dvigubų standartų, susijusių su nacionalinėms partijoms 
taikomomis taisyklėmis ir kitais Europos partijoms taikomais kriterijais. Be to, taip siekiama 
kuo labiau mažinti valstybių narių priešinimąsi šiam pasiūlymui.

Prieš registruojant partiją ar fondą teisiniam subjektiškumui pagal Sąjungos teisę įgyti jie jau 
turi būti įgiję teisinį subjektiškumą (asociacijos ar kt.) pagal vienos iš valstybių narių teisę ir 
šioje valstybėje įsteigę būstinę.

Teisės reikalų komiteto kompetencijai nepaprastai svarbios ir vidaus valdymo taisyklės, 
kadangi pagal jas ne tik nustatomi pažangesni bendri atskaitomybės ir skaidrumo kriterijai, 
bet ir gali būti daromas teigiamas šalutinis poveikis nacionalinių partijų vidaus taisyklėms ir 
elgesiui.

Pasiūlyme nagrinėjami klausimai, kuriuos būtina aptarti statute, siekiant užtikrinti 
demokratišką vidaus veiklą, pvz., susijusią su narių teisėmis ir pareigomis, generalinės 
asamblėjos veikla, visų kitų valdymo organų rinkimais ir sprendimų priėmimo procesais. Šiuo 
požiūriu tikrai labai svarbi ir nurodyta galimybė išbraukti partiją iš registro už minimalių 
vidaus demokratijos taisyklių nesilaikymą.

Teisės reikalų komitetui ypač svarbus diskusijos dėl pasiūlymo Europos Parlamente 
tvarkaraštis. Kad būtų užtikrintas sklandus reglamento priėmimas, Teisės reikalų komitetas 
rekomenduoja laiku priimti Europos Parlamento poziciją rengiantis 2014 m. pavasarį 
vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Europos politinėms partijoms ir 
fondams turėtų būti suteikta teisė 
įdarbinti savo personalą pagal Kitų 
Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo 
sąlygų 2 straipsnio c punktą tomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir Europos 
Parlamento frakcijoms;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai, norintys 
būti tokiais pripažinti Europos lygmeniu 
įgydami Europos teisinį statusą ir gauti 
viešąjį finansavimą iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto, turėtų laikytis tam tikrų 
principų ir tenkinti tam tikras sąlygas. Visų 
pirma Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai turi gerbti 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje išdėstytas vertybes, kuriomis 
pagrįsta Europos Sąjunga;

(10) Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai, norintys 
būti tokiais pripažinti Europos lygmeniu 
įgydami Europos teisinį statusą ir gauti 
viešąjį finansavimą iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto, turėtų laikytis tam tikrų 
principų ir tenkinti tam tikras sąlygas. Visų 
pirma Europos politinės partijos ir su jomis 
susiję Europos politiniai fondai turi gerbti 
Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje išdėstytas vertybes, kuriomis 
pagrįsta Europos Sąjunga. Kad į politinę 
kovą galėtų įsitraukti nauji dariniai ir taip 
būtų prisidėta prie aktyvaus demokratinio 
gyvenimo Europos Sąjungoje, taip pat 
siekiant užtikrinti, kad maksimalus partijų 
aljansų skaičius būtų reguliuojamas 
pagal šiame reglamente nustatytas 
skaidrumo ir priežiūros taisykles, Europos 
politinių partijų registracijos slenkstis 
turėtų būti lengvai įveikiamas formaliai 
gerai organizuotiems tarptautiniams 
politiniams aljansams iš anksto nekeliant 
sėkmės rinkimuose sąlygos;

Pakeitimas 3
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) turėtų būti nustatyti Europos politinių 
partijų valdymo ir vidaus organizavimo 
principai bei minimalūs reikalavimai, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad būtų 
įsipareigota vykdyti griežtus demokratijos 
partijos viduje reikalavimus ir jų laikomasi. 
Į Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo statutą taip pat turėtų būti 
įtrauktos pagrindinės administracinės ir 
teisinės nuostatos;

(11) turėtų būti nustatyti Europos politinių 
partijų valdymo ir vidaus organizavimo 
principai bei minimalūs reikalavimai, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad būtų 
įsipareigota vykdyti griežtus demokratijos 
partijos viduje reikalavimus ir jų laikomasi,
ypač kai tai susiję su kandidatų atrankos 
ir rinkiminių sąrašų Europos Parlamento 
rinkimams sudarymo procedūromis, 
kurias vykdo jas sudarančios partijos 
narės. Į Europos politinės partijos arba 
Europos politinio fondo statutą taip pat 
turėtų būti įtrauktos pagrindinės 
administracinės ir teisinės nuostatos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) teisė gauti finansavimą iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų būti 
suteikta tik Europos politinėms partijoms ir 
su jomis susijusiems Europos politiniams 
fondams, kurie buvo tokiais pripažinti ir 
įgijo Europos teisinį statusą. Nepaprastai 
svarbu ne tik užtikrinti, kad sąlygos tapti 
Europos politine partija nebūtų pernelyg 
sudėtingos ir kad jas lengvai galėtų tenkinti 
organizuoti bei rimti tarpvalstybiniai 
politinių partijų arba fizinių asmenų 
aljansai, arba politinių partijų ir fizinių 
asmenų aljansai, bet ir nustatyti 
proporcingus ribotų išteklių skyrimo iš ES 
biudžeto kriterijus, kurie objektyviai rodytų 
tikrąjį Europos politinės partijos europinį 
užmojį ir realią rinkėjų paramą. Tokį 
kriterijų geriausia grįsti rinkimų į Europos 
Parlamentą, kuriuose pagal šį reglamentą 
Europos politinės partijos privalo 

(12) teisė gauti finansavimą iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų būti 
suteikta tik Europos politinėms partijoms ir 
su jomis susijusiems Europos politiniams 
fondams, kurie buvo tokiais pripažinti ir 
įgijo Europos teisinį statusą. Nepaprastai 
svarbu ne tik užtikrinti, kad sąlygos tapti 
Europos politine partija nebūtų pernelyg 
sudėtingos ir kad jas lengvai galėtų tenkinti 
organizuoti bei rimti tarpvalstybiniai 
politinių partijų arba fizinių asmenų 
aljansai, arba politinių partijų ir fizinių 
asmenų aljansai, bet ir nustatyti 
proporcingus ribotų išteklių skyrimo iš ES 
biudžeto kriterijus, kurie objektyviai rodytų 
tikrąjį Europos politinės partijos europinį 
užmojį ir realią rinkėjų paramą. Tokį 
kriterijų geriausia grįsti rinkimų į Europos 
Parlamentą, kuriuose pagal šį reglamentą 
Europos politinės partijos privalo 
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dalyvauti, rezultatais, iš kurių galima 
tiksliai spręsti apie Europos politinės 
partijos pripažinimą rinkėjų tarpe. 
Kriterijus turėtų atspindėti Europos 
Sąjungos sutarties 10 straipsnio 2 dalimi 
Europos Parlamentui pavestą užduotį 
tiesiogiai atstovauti Sąjungos piliečiams ir 
Europos politinių partijų tikslą visapusiškai 
dalyvauti demokratiniame Sąjungos 
gyvenime bei tapti aktyviomis Europos 
atstovaujamosios demokratijos dalyvėmis, 
siekiant veiksmingai išreikšti Sąjungos 
piliečių nuomones, pažiūras ir politinę 
valią. Todėl teisė gauti finansavimą iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų 
būti suteikta tik Europos politinėms 
partijoms, kurioms Europos Parlamente 
atstovauja bent vienas iš jų narių, ir 
Europos politiniams fondams, teikiantiems 
prašymą per Europos politinę partiją, kuriai 
Europos Parlamente atstovauja bent vienas 
iš jos narių;

dalyvauti, rezultatais, iš kurių galima 
tiksliai spręsti apie Europos politinės 
partijos pripažinimą rinkėjų tarpe. 
Kriterijus turėtų atspindėti Europos 
Sąjungos sutarties 10 straipsnio 2 dalimi 
Europos Parlamentui pavestą užduotį 
tiesiogiai atstovauti Sąjungos piliečiams ir 
Europos politinių partijų tikslą visapusiškai 
dalyvauti demokratiniame Sąjungos 
gyvenime bei tapti aktyviomis Europos 
atstovaujamosios demokratijos dalyvėmis, 
siekiant veiksmingai išreikšti Sąjungos 
piliečių nuomones, pažiūras ir politinę 
valią. Todėl teisė gauti finansavimą iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų 
būti suteikta tik Europos politinėms 
partijoms, kurioms Europos Parlamente 
atstovauja bent vienas iš jų narių arba 
kurios per pastaruosius Europos 
Parlamento rinkimus didelėje dalyje 
valstybių narių yra pelniusios minimalų 
rinkėjų palaikymą, ir Europos politiniams 
fondams, teikiantiems prašymą per 
Europos politinę partiją, kuriai Europos 
Parlamente atstovauja bent vienas iš jos 
narių;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba jam turi būti 
atstovaujama nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse 
asamblėjose, arba 

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam arba jam priklausančioms 
partijoms turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba nacionalinių, 
regioninių parlamentų ar asamblėjų, 
kurie turi įstatymų leidžiamąją galią ir 
apie kuriuos, kaip apie tokius, pranešta 
Europos Parlamentui, nariai, arba
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jo vidaus organuose turi būti 
užtikrintas lyčių atstovavimas ir 
skatinama lyčių lygybė sudarant rinkimų 
sąrašus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) demokratinius visų kitų valdymo organų 
rinkimus ir demokratinius sprendimų 
priėmimo juose procesus, nurodant 
kiekvieno iš jų įgaliojimus, atsakomybės 
sritis ir sudėtį, jų narių skyrimo bei 
atleidimo tvarką ir aiškius bei skaidrius 
kriterijus, kuriais remiantis atrenkami 
kandidatai ir renkami nariai, kurių 
mandatas ribotas, tačiau gali būti 
pratęsiamas;

d) demokratinius visų kitų valdymo organų 
rinkimus ir demokratinius sprendimų 
priėmimo juose procesus, nurodant 
kiekvieno iš jų įgaliojimus, atsakomybės 
sritis ir sudėtį, jų narių skyrimo bei 
atleidimo tvarką ir demokratine procedūra 
pagrįstus aiškius bei skaidrius kriterijus, 
kuriais remiantis atrenkami kandidatai ir 
renkami nariai, kurių mandatas ribotas, 
tačiau gali būti pratęsiamas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) įpareigojimą jų partijoms narėms 
atrinkti kandidatus rinkimams į Europos 
Parlamentą atviro demokratinio proceso 
keliu, kad visi partijos nariai galėtų 
aktyviai ir pasyviai dalyvauti atrankos 
procese ir priimant sprendimus dėl 
kandidatų eiliškumo rinkimų sąrašuose,
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas turi visišką teisinį pripažinimą ir
veiksnumą visose valstybėse narėse.

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas turi visišką teisinį veiksnumą visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nereglamentuojami šiuo 
reglamentu, arba, kai klausimai šiuo 
reglamentu reglamentuojami iš dalies, –
su tais aspektais, kurie jame 
nenagrinėjami, yra reglamentuojami
valstybės narės, kurioje yra jų būstinė, 
teise, taikytina partijos arba fondo statute 
nurodytai teisinei formai. Kitose 
valstybėse narėse Europos politinės 
partijos arba Europos politinio fondo 
vykdoma veikla reglamentuojama 
atitinkamais tų valstybių narių teisės aktais.

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nereglamentuojami ar tik 
iš dalies reglamentuojami šiuo reglamentu 
arba atitinkamais statutais, 
reglamentuojama valstybės narės, kurioje 
yra jų būstinė, teise. Kitose valstybėse 
narėse Europos politinės partijos arba 
Europos politinio fondo vykdoma veikla 
reglamentuojama atitinkamais tų valstybių 
narių teisės aktais.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
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regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti.

regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti, išskyrus 
referendumus, kuriais sprendžiami su 
Europos Sąjunga susiję klausimai.
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