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BEKNOPTE MOTIVERING

Met instemming begroet de rapporteur voor advies dit voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen. Het voorstel neemt enkele belangrijke suggesties over uit de EP-
resolutie van april 2011 en schept daarmee de mogelijkheid van een volledige en effectieve 
erkenning van de rol van politieke partijen in de gehele EU, zoals geformuleerd in het Verdrag 
van Lissabon (artikel 10 VEU) en in het Handvest van de grondrechten.

De nieuwe rechtspersoonlijkheid voor Europese politieke partijen is een van de belangrijkste 
aandachtspunten van de Commissie juridische zaken. De rechtspersoonlijkheid uit hoofde van 
het Unie-recht, zoals in het voorstel geïntroduceerd, wordt omschreven als aanvullend en 
"overkoepelend" ten opzichte van de reeds bestaande rechtspersoonlijkheid uit hoofde van het 
nationale recht. Doel is te vermijden dat in de lidstaten "dubbele maten" gelden, met enerzijds de 
regels voor nationale partijen en anderzijds de criteria voor Europese partijen. Hiermee wordt 
ook beoogd de aarzeling van de lidstaten tegenover het voorstel weg te nemen.

Om te kunnen worden geregistreerd en rechtspersoonlijkheid uit hoofde van het Unie-recht te 
krijgen moet de partij of stichting reeds rechtspersoonlijkheid bezitten uit hoofde van het 
nationale recht van een lidstaat (bijvoorbeeld als vereniging) en aldaar haar hoofdzetel hebben.

Met het oog op de bevoegdheden van de Commissie juridische zaken zijn de regels inzake intern 
bestuur ook zeer belangrijk, niet alleen omdat het om geavanceerde gemeenschappelijke criteria 
gaat inzake verantwoording en transparantie, maar ook omdat zij tevens de deur openen voor een 
positief overloopeffect naar de interne regels en de gedragslijn van de nationale partijen.

Het voorstel noemt ook de in het statuut te regelen elementen die een interne partijdemocratie 
moeten waarborgen, zoals de rechten en plichten van lidmaatschap, de werking van een 
algemene vergadering, en de verkiezingen en de besluitvorming binnen alle andere 
bestuursorganen. Stellig belangrijk in dit verband is ook de mogelijkheid dat een partij uit het 
register wordt geschrapt wegens niet-naleving van de minimumregels voor interne democratie.

Het tijdschema voor de behandeling van het voorstel in het Europees Parlement is voor de 
Commissie juridische zaken van het grootste belang: om daadwerkelijke vaststelling van de 
verordening te waarborgen beveelt de Commissie juridische zaken aan dat het standpunt van het 
Europees Parlement tijdig wordt bepaald, met het oog op de voorbereiding van de Europese 
verkiezingen in het voorjaar van 2014.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele 
zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Europese politieke partijen en 
stichtingen moeten het recht krijgen 
personeel in dienst te nemen 
overeenkomstig artikel 2, sub c), van de 
Regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Unie, op gelijke voet met de fracties in het 
Europees Parlement.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
die als zodanig op Europees niveau 
erkenning willen in de vorm van een 
Europese rechtsstatus en middelen uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
willen ontvangen, dienen bepaalde 
beginselen in acht te nemen en aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen. 
Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
dienen met name de waarden te 
eerbiedigen waarop de Europese Unie 
berust en die zijn vastgelegd in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie.

(10) Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
die als zodanig op Europees niveau 
erkenning willen in de vorm van een 
Europese rechtsstatus en middelen uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
willen ontvangen, dienen bepaalde 
beginselen in acht te nemen en aan 
bepaalde voorwaarden te voldoen. 
Europese politieke partijen en daaraan 
verbonden Europese politieke stichtingen 
dienen met name de waarden te 
eerbiedigen waarop de Europese Unie 
berust en die zijn vastgelegd in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. Om nieuwe 
formaties een kans te geven op het 
politieke toneel en bij te dragen aan een 
levendig democratisch bestel in de 
Europese Unie en om te waarborgen dat 
zoveel mogelijk politieke allianties vallen 
onder de transparantie- en 
toezichtsbepalingen van deze verordening, 
moet de drempel voor registratie als 
Europese politieke partij voor formeel 
goed georganiseerde transnationale 
politieke allianties gemakkelijk te 
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bereiken zijn, zonder dat electoraal succes 
daarbij als voorwaarde wordt gesteld.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er dienen beginselen en 
minimumvereisten voor het bestuur en de 
interne organisatie van Europese politieke 
partijen te worden vastgesteld, met name 
om te waarborgen dat er hoge normen 
inzake interne partijdemocratie worden 
onderschreven en geëerbiedigd. De statuten 
van een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting dienen ook een 
reeks administratieve en juridische 
basisbepalingen te bevatten.

(11) Er dienen beginselen en 
minimumvereisten voor het bestuur en de 
interne organisatie van Europese politieke 
partijen te worden vastgesteld, met name 
om te waarborgen dat er hoge normen 
inzake interne partijdemocratie worden 
onderschreven en geëerbiedigd, in het 
bijzonder met betrekking tot de 
procedures voor de selectie van 
kandidaten en de samenstelling van de 
kieslijsten voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement door de nationale 
politieke partijen. De statuten van een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting dienen ook een reeks 
administratieve en juridische 
basisbepalingen te bevatten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Alleen Europese politieke partijen en 
daaraan verbonden Europese politieke 
stichtingen die als zodanig zijn erkend en 
een Europese rechtsstatus hebben 
verkregen, dienen in aanmerking te komen 
voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie. Hoewel 
het van cruciaal belang is dat de 
voorwaarden voor de vorming van een 
Europese politieke partij niet buitensporig 
zijn, maar door georganiseerde en serieuze 

(12) Alleen Europese politieke partijen en 
daaraan verbonden Europese politieke 
stichtingen die als zodanig zijn erkend en 
een Europese rechtsstatus hebben 
verkregen, dienen in aanmerking te komen 
voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie. Hoewel 
het van cruciaal belang is dat de 
voorwaarden voor de vorming van een 
Europese politieke partij niet buitensporig 
zijn, maar door georganiseerde en serieuze 
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transnationale allianties van politieke 
partijen en/of natuurlijke personen 
eenvoudig kunnen worden vervuld, moeten 
er vanwege de beperkte middelen die uit de 
EU-begroting kunnen worden toegekend, 
ook evenredige criteria worden vastgesteld 
waaruit objectief blijkt dat een Europese 
politieke partij Europese ambitie heeft en 
reële electorale steun geniet. Een dergelijk 
criterium kan het best betrekking hebben 
op de uitslagen van de verkiezingen voor 
het Europees Parlement, waaraan de 
Europese politieke partijen krachtens deze 
verordening moeten deelnemen, omdat 
deze uitslagen een nauwkeurige indicatie 
geven van het electorale draagvlak van een 
Europese politieke partij. Het criterium 
dient de rol die het Europees Parlement 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van het 
Verdrag betreffende Europese Unie heeft 
als rechtstreekse vertegenwoordiging van 
de burgers van de Unie te weerspiegelen, 
alsook het doel van Europese politieke 
partijen om volledig deel te nemen aan het 
democratisch proces van de Unie en om 
actief bij te dragen tot de representatieve 
democratie van Europa, teneinde 
uitdrukking te geven aan de standpunten, 
meningen en politieke wensen van de 
burgers van de Unie. Daarom dienen alleen 
Europese politieke partijen die door ten 
minste één lid worden vertegenwoordigd in 
het Europees Parlement en alleen Europese 
politieke stichtingen die hiertoe een 
aanvraag indienen via een Europese 
politieke partij die door ten minste één van 
haar leden wordt vertegenwoordigd in het 
Europees Parlement in aanmerking te 
komen voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie.

transnationale allianties van politieke 
partijen en/of natuurlijke personen 
eenvoudig kunnen worden vervuld, moeten 
er vanwege de beperkte middelen die uit de 
EU-begroting kunnen worden toegekend, 
ook evenredige criteria worden vastgesteld 
waaruit objectief blijkt dat een Europese 
politieke partij Europese ambitie heeft en 
reële electorale steun geniet. Een dergelijk 
criterium kan het best betrekking hebben 
op de uitslagen van de verkiezingen voor 
het Europees Parlement, waaraan de 
Europese politieke partijen krachtens deze 
verordening moeten deelnemen, omdat 
deze uitslagen een nauwkeurige indicatie 
geven van het electorale draagvlak van een 
Europese politieke partij. Het criterium 
dient de rol die het Europees Parlement 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, van het 
Verdrag betreffende Europese Unie heeft 
als rechtstreekse vertegenwoordiging van 
de burgers van de Unie te weerspiegelen, 
alsook het doel van Europese politieke 
partijen om volledig deel te nemen aan het 
democratisch proces van de Unie en om 
actief bij te dragen tot de representatieve 
democratie van Europa, teneinde 
uitdrukking te geven aan de standpunten, 
meningen en politieke wensen van de 
burgers van de Unie. Daarom dienen alleen 
Europese politieke partijen die door ten 
minste één lid worden vertegenwoordigd in 
het Europees Parlement of die bij de laatste 
EP-verkiezingen in een aanzienlijk aantal 
lidstaten een bepaald niveau van 
electorale steun hebben verworven, en 
Europese politieke stichtingen die hiertoe 
een aanvraag indienen via een Europese 
politieke partij die door ten minste één van 
haar leden wordt vertegenwoordigd in het 
Europees Parlement in aanmerking te 
komen voor financiering uit de algemene 
begroting van de Europese Unie.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is in ten minste een vierde van de 
lidstaten vertegenwoordigd door leden van 
het Europees Parlement, of leden van 
nationale dan wel regionale parlementen, 
of leden van regionale assemblees, of

(b) zij of haar aangesloten partijen zijn in 
ten minste een vierde van de lidstaten 
vertegenwoordigd door leden van het 
Europees Parlement,  door leden van 
nationale parlementen, of door leden van 
regionale parlementen of assemblees met 
wetgevende bevoegdheden die als zodanig 
zijn aangemeld bij het Europees 
Parlement, of

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) zij draagt zorg voor een juiste 
gendervertegenwoordiging in haar interne 
organen en bevordert gendergelijkheid bij 
de opstelling van verkiezingslijsten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de democratische verkiezing van en het 
democratische besluitvormingsproces 
binnen alle andere bestuursorganen, met 
voor elk van deze organen de 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
samenstelling, evenals de procedures voor 
de benoeming en het ontslag van de leden 
van deze organen en duidelijke en 
transparante criteria voor de selectie van 
kandidaten en de verkiezing van 

(d) de democratische verkiezing van en het 
democratische besluitvormingsproces 
binnen alle andere bestuursorganen, met 
voor elk van deze organen de 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en 
samenstelling, evenals de procedures voor 
de benoeming en het ontslag van de leden 
van deze organen en duidelijke en 
transparante criteria voor de selectie van 
kandidaten die moet plaats vinden via een 
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functionarissen, wier mandaat in de tijd
beperkt is, maar kan worden verlengd;

democratische procedure en de verkiezing 
van functionarissen, wier mandaat in de 
tijd beperkt is, maar kan worden verlengd;

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de verplichting voor de 
deelnemende partijen om de 
kandidatenlijst voor de verkiezingen voor 
het Europees Parlement via een open, 
democratisch proces vast te stellen, 
waarbij alle partijleden actief en passief 
aan de selectieprocedure kunnen 
deelnemen en kunnen meebeslissen over 
de volgorde van de kandidaten op de 
kieslijst,

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting zijn in alle 
lidstaten volledig wettelijk erkend en 
handelingsbevoegd.

De Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting zijn in alle 
lidstaten volledig rechtsbevoegd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de aangelegenheden die niet bij 
deze verordening worden geregeld, of, 

2. In aangelegenheden die niet of slechts 
gedeeltelijk bij deze verordening of de 
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wanneer een aangelegenheid hierbij 
slechts gedeeltelijk is geregeld, voor de 
aspecten die niet onder deze verordening 
vallen, geldt voor de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting de
nationale wetgeving inzake de in de 
statuten van de partij of de stichting 
vermelde rechtsvorm van de lidstaat waar 
hun zetel is gevestigd. Op activiteiten van 
de Europese politieke partij en de Europese 
politieke stichting in andere lidstaten is de 
relevante nationale wetgeving van deze 
lidstaten van toepassing.

respectieve statuten worden geregeld, geldt 
voor de Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting de wetgeving 
van de lidstaat waar zij hun zetel hebben.
Op activiteiten van de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting in 
andere lidstaten is de relevante nationale 
wetgeving van deze lidstaten van 
toepassing.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda.

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda, behalve wanneer een 
referendum over kwesties handelt in 
verband met de Europese Unie.
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