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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas politisko 
partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu. Priekšlikumā ir ietverti daži svarīgi 
ierosinājumi, ko Parlaments bija paudis 2011. gada aprīļa rezolūcijā, un tādējādi tas paredz 
iespēju pilnībā un efektīvi atzīt politisko partiju nozīmi Eiropas Savienībā, kā paredzēts 
Lisabonas līgumā (LES 10. pants) un Pamattiesību hartā.

Viens no galvenajiem Juridisko komiteju interesējošiem jautājumiem ir jaunais juridiskās 
personas statuss, kas tiks piešķirts Eiropas politiskajām partijām. Regulas priekšlikumā ir 
paredzēts, ka atbilstoši Savienības tiesību aktiem izveidotas juridiskās personas statuss ir 
papildinošs un pāri stāvošs tādas juridiskās personas statusam, kura jau ir izveidota saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem. Mērķis ir izvairīties no dubultu standartu piemērošanas dalībvalstīs, 
balansējot starp noteikumiem, kas tiek piemēroti valsts mēroga partijām, un, no otras puses, 
paredzot citus kritērijus Eiropas partijām. Mērķis ir arī mazināt dalībvalstu pretestību šim 
priekšlikumam.

Faktiski partijai vai fondam, lai tie varētu reģistrēties un saņemt juridiskās personas statusu 
atbilstoši Savienības tiesību aktiem, jau ir jābūt juridiskai personai (apvienībai vai tml.) 
atbilstoši kādas dalībvalsts tiesību aktiem, un ir jāreģistrē mītne šajā dalībvalstī.

Juridiskās komitejas skatījumā ārkārtīgi svarīgi ir arī noteikumi par iekšējo pārvaldību, jo tie 
nosaka ne vien pilnveidotus un vienotus atbildības un pārredzamības kritērijus, bet arī paver 
ceļu plašākai pozitīvai ietekmei uz valstu mēroga partiju iekšējiem noteikumiem un rīcību.

Priekšlikumā ir ierosināts, kādi elementi ir jāietver statūtos, lai garantētu demokrātiskus 
iekšējos procesus, piemēram, biedru tiesības un pienākumi, biedru kopsapulces darbības 
principi un visu pārējo pārvaldes institūciju ievēlēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība. Šajā 
ziņā ļoti svarīga, protams, ir arī atsauce uz iespēju dzēst partiju no reģistra, ja tā neievēro 
obligātos iekšējās demokrātijas noteikumus.

Ārkārtīgi svarīgs jautājums Juridiskās komitejas skatījumā ir priekšlikuma izskatīšanas 
grafiks Eiropas Parlamentā — lai garantētu efektīvu regulas pieņemšanu, Juridiskā komiteja 
iesaka Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju jau laikus, lai nodrošinātu pienācīgu 
sagatavošanos 2014. gada pavasarī gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1



PE500.627v02-00 4/10 AD\924673LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Eiropas politiskajām partijām un 
fondiem būtu jāparedz iespēja nodarbināt 
personālu atbilstīgi Eiropas Savienības 
pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtības 2. panta c) punktam ar tādiem 
pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz
Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
kas vēlas, lai tos par tādiem atzīst Eiropas 
līmenī, izmantojot Eiropas tiesisko statusu, 
un kas vēlas saņemt finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu 
jāatbilst noteiktiem principiem un jāizpilda 
noteikti nosacījumi. Jo īpaši ir 
nepieciešams, lai Eiropas politiskās partijas 
un ar tām saistītie Eiropas politiskie fondi 
ievērotu vērtības, kas ir Eiropas Savienības 
pamatā, kuras izklāstītas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā.

(10) Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
kas vēlas, lai tos par tādiem atzīst Eiropas 
līmenī, izmantojot Eiropas tiesisko statusu, 
un kas vēlas saņemt finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu 
jāatbilst noteiktiem principiem un jāizpilda 
noteikti nosacījumi. Jo īpaši ir 
nepieciešams, lai Eiropas politiskās partijas 
un ar tām saistītie Eiropas politiskie fondi 
ievērotu vērtības, kas ir Eiropas Savienības 
pamatā, kuras izklāstītas Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Lai 
politiskajā sacensībā būtu iespējams 
iesaistīties jaunām organizācijām, 
tādējādi Eiropas Savienībā sekmējot 
dinamisku demokrātisko procesu, un lai 
nodrošinātu, ka šajā regulā paredzētajiem 
pārredzamības un uzraudzības 
noteikumiem atbilst maksimāli liels skaits 
partiju apvienību, Eiropas politiskās 
partijas reģistrācijas slieksnim vajadzētu 
būt tādam, lai formālā skatījumā labi 
organizētām starpvalstiskām politiskām 
apvienībām būtu viegli to izpildīt, un 
nebūtu jāizvirza nosacījums par 
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sekmīgiem vēlēšanu rezultātiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jānosaka principi un minimuma 
prasības attiecībā uz Eiropas politisko 
partiju pārvaldību un iekšējo organizāciju, 
jo īpaši, lai panāktu apņemšanos ievērot 
augstus partijas iekšējās demokrātijās 
standartus. Eiropas politisko partiju vai 
Eiropas politisko fondu statūtos būtu 
jāiekļauj administratīvo un juridisko 
pamatnoteikumu virkne.

(11) Būtu jānosaka principi un minimuma 
prasības attiecībā uz Eiropas politisko 
partiju pārvaldību un iekšējo organizāciju, 
jo īpaši, lai panāktu apņemšanos ievērot 
augstus partijas iekšējās demokrātijās 
standartus, sevišķi attiecībā uz kandidātu 
izvirzīšanu un vēlēšanu sarakstu 
sastādīšanu Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, ko veic Eiropas politisko 
partiju sastāvā esošās partijas. Eiropas 
politisko partiju vai Eiropas politisko fondu 
statūtos būtu jāiekļauj administratīvo un 
juridisko pamatnoteikumu virkne.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tiesības pretendēt uz finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām un to saistītajiem 
Eiropas politiskajiem fondiem, kas ir atzīti 
par tādiem un ieguvuši Eiropas tiesisko 
statusu. Kaut arī ir īpaši svarīgi nodrošināt, 
lai nosacījumi kļūšanai par Eiropas 
politisko partiju nebūtu pārmērīgi un tos 
bez piepūles varētu izpildīt organizētas un 
nopietnas politisko partiju vai fizisku 
personu vai partiju un fizisku personu 
starpvalstu apvienības, tikpat svarīgi ir 
izveidot samērīgus kritērijus ierobežotu 
līdzekļu piešķiršanai no Eiropas Savienības 
budžeta, kuri objektīvi parāda Eiropas 

(12) Tiesības pretendēt uz finansējumu no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām un to saistītajiem 
Eiropas politiskajiem fondiem, kas ir atzīti 
par tādiem un ieguvuši Eiropas tiesisko 
statusu. Kaut arī ir īpaši svarīgi nodrošināt, 
lai nosacījumi kļūšanai par Eiropas 
politisko partiju nebūtu pārmērīgi un tos 
bez piepūles varētu izpildīt organizētas un 
nopietnas politisko partiju vai fizisku 
personu vai partiju un fizisku personu 
starpvalstu apvienības, tikpat svarīgi ir 
izveidot samērīgus kritērijus ierobežotu 
līdzekļu piešķiršanai no Eiropas Savienības 
budžeta, kuri objektīvi parāda Eiropas 



PE500.627v02-00 6/10 AD\924673LV.doc

LV

politiskās partijas patiesi Eiropas mēroga 
mērķus un reālu elektorāta atbalstu. Šādu 
kritēriju vislabāk ir pamatot ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, kurās 
Eiropas politiskajām partijām ir pienākums 
piedalīties saskaņā ar šo regulu un kas 
sniedz precīzus rādītājus par elektorāta 
atbalstu Eiropas politiskajai partijai. Tiem 
būtu jāatspoguļo Eiropas Parlamenta loma, 
kas tam Līguma par Eiropas Savienību 
10. panta 2. punktā piešķirta, lai tieši 
pārstāvētu Savienības pilsoņus, kā arī 
Eiropas politiskās partijas uzdevums 
pilnībā piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē un kļūt par aktīvu 
dalībnieku Eiropas pārstāvības 
demokrātijā, lai efektīvi paustu Savienības 
pilsoņu domas, uzskatus un politisko gribu. 
Tiesības saņemt finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta tāpēc būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām, ko Eiropas 
Parlamentā pārstāv vismaz viens partijas 
biedrs, un uz tiem Eiropas politiskajiem 
fondiem, kas piesakās caur tādu Eiropas 
politisko partiju, ko Eiropas Parlamentā 
pārstāv vismaz viens partijas biedrs.

politiskās partijas patiesi Eiropas mēroga 
mērķus un reālu elektorāta atbalstu. Šādu 
kritēriju vislabāk ir pamatot ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, kurās 
Eiropas politiskajām partijām ir pienākums 
piedalīties saskaņā ar šo regulu un kas 
sniedz precīzus rādītājus par elektorāta 
atbalstu Eiropas politiskajai partijai. Tiem 
būtu jāatspoguļo Eiropas Parlamenta loma, 
kas tam Līguma par Eiropas Savienību 
10. panta 2. punktā piešķirta, lai tieši 
pārstāvētu Savienības pilsoņus, kā arī 
Eiropas politiskās partijas uzdevums 
pilnībā piedalīties Savienības 
demokrātiskajā dzīvē un kļūt par aktīvu 
dalībnieku Eiropas pārstāvības 
demokrātijā, lai efektīvi paustu Savienības 
pilsoņu domas, uzskatus un politisko gribu. 
Tiesības saņemt finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta tāpēc būtu 
jāattiecina tikai uz tām Eiropas 
politiskajām partijām, ko Eiropas 
Parlamentā pārstāv vismaz viens partijas 
biedrs vai kas pēdējās Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās ievērojamā skaitā dalībvalstu 
saņēmušas nepieciešamo vēlētāju atbalsta 
minimumu, un uz tiem Eiropas 
politiskajiem fondiem, kas piesakās caur 
tādu Eiropas politisko partiju, ko Eiropas 
Parlamentā pārstāv vismaz viens partijas 
biedrs.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunks – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta 
locekļiem vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu vai valstu parlamentos, vai 
reģionālajos parlamentos vai reģionālajās 
asamblejās, vai 

(b) tā vai tajā ietilpstošās partijas ir 
pārstāvētas vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu, un šo pārstāvību nodrošina
Eiropas Parlamenta deputāti, valstu 
parlamentu deputāti vai tādu reģionālo 
parlamentu vai asambleju deputāti, kam 
piešķirtas likumdošanas pilnvaras un par 
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ko ir informēts Eiropas Parlaments, vai

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) tā nodrošina abu dzimumu 
pārstāvību savās iekšējās institūcijās un 
sekmē dzimumu paritāti, sastādot 
kandidātu sarakstus vēlēšanām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) visu vadības struktūrvienību
demokrātiskas vēlēšanas un demokrātisku 
lēmumu pieņemšanas procesu, norādot 
katras struktūrvienības pilnvaras, 
pienākumus un sastāvu, ietverot amatā 
iecelšanas un atbrīvošanas no amata 
kārtību un skaidrus un pārredzamus 
kritērijus kandidātu atlasei un amatpersonu 
ievēlēšanai, kuru pilnvarām jābūt 
ierobežotām laikā, taču tās var būt 
atjaunojamas,

(d) visu pārējo vadības institūciju
demokrātiskas vēlēšanas un demokrātisku 
lēmumu pieņemšanas procesu, norādot 
katras institūcijas pilnvaras, pienākumus 
un sastāvu, ietverot amatā iecelšanas un 
atbrīvošanas no amata kārtību un skaidrus 
un pārredzamus kritērijus kandidātu atlasei, 
kuras pamatā jābūt demokrātiskai 
procedūrai, un amatpersonu ievēlēšanai, 
kuru pilnvarām jābūt ierobežotām laikā, 
taču tās var būt atjaunojamas,

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) tajā ietilpstošo partiju pienākumu 
izvirzīt kandidātus Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām atklātā un demokrātiskā 
procesā, kas paredz visiem partijas 
biedriem iespēju aktīvi un pasīvi 
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piedalīties kandidātu izvirzīšanas procesā 
un lēmumu pieņemšanā par secību, kādā 
kandidātus iekļauj vēlēšanu sarakstos,

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu pilnībā juridiski atzīst 
visās dalībvalstīs un tiem piemīt pilna 
tiesībspēja un rīcībspēja.

Eiropas politiskajai partijai un Eiropas 
politiskajam fondam visās dalībvalstīs 
piemīt pilna tiesībspēja un rīcībspēja.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jautājumos, kurus šī regula 
nereglamentē, vai - ja jautājumi ir 
reglamentēti daļēji – attiecībā uz 
aspektiem, kas nav ietverti regulā, Eiropas 
politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
dalībvalstī, kurā atrodas partijas vai fonda 
mītne, reglamentē tie valsts tiesību akti, 
kuri piemērojami juridiskajai formai, kas 
norādīta partijas vai fonda statūtos.
Darbību, ko Eiropas politiskā partija un 
Eiropas politiskais fonds veic citās 
dalībvalstīs, reglamentē attiecīgie šo 
dalībvalstu tiesību akti.

2. Jautājumos, kurus šī regula vai attiecīgie 
statūti nereglamentē vai reglamentē tikai
daļēji, Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu reglamentē tās dalībvalsts
tiesību akti, kurā atrodas partijas vai fonda 
mītne. Darbību, ko Eiropas politiskā partija 
un Eiropas politiskais fonds veic citās 
dalībvalstīs, reglamentē attiecīgie šo 
dalībvalstu tiesību akti.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas.

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas, izņemot 
gadījumu, ja attiecīgā nobalsošana 
attiecas uz jautājumiem, kas saistīti ar 
Eiropas Savienību.
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