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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych 
i europejskich fundacji politycznych. Wniosek uwzględnia kilka ważnych wskazówek 
zawartych w rezolucji PE z kwietnia 2011 r., i dlatego możliwe jest dzięki niemu pełne 
i rzeczywiste uznanie roli partii politycznych w UE, o którym jest mowa w Traktacie 
z Lizbony (art. 10 traktatu UE) oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. 

Nowa osobowość prawna europejskich partii politycznych jest jedną z kwestii znajdujących 
się w centrum zainteresowania Komisji Prawnej. Zgodnie z wnioskiem ustawodawczym 
osobowość prawna w rozumieniu prawa unijnego uzupełnia istniejącą przed nią osobowość 
prawną w rozumieniu prawa krajowego i jest nadrzędna w stosunku do niej. Jej przyznawanie 
ma na celu zapobiec stosowaniu „podwójnych standardów” w państwach członkowskich, 
czyli traktowaniu partii krajowych i partii europejskich w oparciu o różne zasady. Służy to 
również zmniejszeniu niechęci państw członkowskich do przedmiotowego wniosku 
ustawodawczego.

Zanim dana partia lub fundacja zostanie zarejestrowana w celu uzyskania osobowości 
prawnej w rozumieniu prawa unijnego, musi ona posiadać osobowość prawną w jednym 
z państw członkowskich (być zarejestrowana np. jako stowarzyszenie) i posiadać siedzibę 
w jednym z tych państw. 

W odniesieniu do uprawnień Komisji Prawnej należy stwierdzić, że niezwykle istotne są 
również zasady zarządzania wewnętrznego, jako że nie tylko służą one wyznaczeniu 
zaawansowanych i jednolitych kryteriów w zakresie rozliczalności i przejrzystości, lecz także 
mają pozytywny wpływ na przepisy wewnętrzne i działalność partii krajowych. 

We wniosku wskazano na kwestie, które muszą być poruszone w statucie, aby możliwe było 
zagwarantowanie demokratycznego funkcjonowania w obrębie partii, które odnoszą się do 
praw i obowiązków członków, zasad funkcjonowania zgromadzenia ogólnego oraz procedur 
wyboru i procedur decyzyjnych wszystkich pozostałych organów zarządzających. Niezwykle 
ważne jest w związku z tym zawarte we wniosku odniesienie do usunięcia partii z rejestru za 
brak poszanowania przez nią podstawowych zasad demokracji wewnątrz partii.

Komisja Prawna uważa harmonogram dyskusji nad wnioskiem w Parlamencie Europejskim 
za sprawę najwyższej wagi. W celu zagwarantowania skutecznego przyjęcia rozporządzenia 
Komisja Prawna zaleca przyjęcie stanowiska Parlamentu Europejskiego w odpowiednim 
czasie w celu przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 
wiosną 2014 r.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Europejskie partie i fundacje 
polityczne powinny być uprawnione do 
zatrudniania pracowników na mocy art. 2 
lit. c) Warunków zatrudnienia innych 
pracowników Unii Europejskiej na równi 
z grupami politycznymi Parlamentu 
Europejskiego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które pragną zostać uznane 
jako takie na poziomie europejskim, 
zyskując europejski status prawny, i 
otrzymywać finansowanie publiczne z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
powinny przestrzegać pewnych zasad i 
spełniać pewne warunki. Konieczne jest 
zwłaszcza, by europejskie partie polityczne 
i powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne szanowały wartości, na których 
opiera się Unia Europejska, określone w 
art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

(10) Europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które pragną zostać uznane 
jako takie na poziomie europejskim, 
zyskując europejski status prawny, i 
otrzymywać finansowanie publiczne z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
powinny przestrzegać pewnych zasad i 
spełniać pewne warunki. Konieczne jest 
zwłaszcza, by europejskie partie polityczne 
i powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne szanowały wartości, na których 
opiera się Unia Europejska, określone w 
art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Aby umożliwić nowym 
formacjom udział w zmaganiach 
politycznych, a tym samym przyczynienie 
się do ożywienia życia demokratycznego w 
Unii Europejskiej, oraz zagwarantować, 
by możliwie największa liczba sojuszy 
partyjnych podlegała zasadom 
przejrzystości i nadzoru niniejszego 
rozporządzenia, należy sprawić, by pułap 
pozwalający na rejestrację europejskiej 
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partii politycznej był łatwy do osiągnięcia 
dla formalnie dobrze zorganizowanych 
międzynarodowych sojuszy politycznych, 
bez konieczności spełnienia warunku 
sukcesu wyborczego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy określić zasady i minimalne 
wymagania w zakresie sprawowania 
rządów i wewnętrznej organizacji 
europejskich partii politycznych, zwłaszcza 
w celu zagwarantowania przestrzegania i 
poszanowania wysokich standardów 
demokracji wewnątrzpartyjnej. Statuty 
europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych 
powinny zawierać także szereg 
podstawowych postanowień 
administracyjnych i prawnych.

(11) Należy określić zasady i minimalne 
wymagania w zakresie sprawowania 
rządów i wewnętrznej organizacji 
europejskich partii politycznych, zwłaszcza 
w celu zagwarantowania przestrzegania i 
poszanowania wysokich standardów 
demokracji wewnątrzpartyjnej, szczególnie 
jeżeli chodzi o procedury doboru 
kandydatów oraz składu list wyborczych w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przez wchodzące w jego skład partie.
Statuty europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych 
powinny zawierać także szereg 
podstawowych postanowień 
administracyjnych i prawnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Do finansowania z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej powinny kwalifikować 
się jedynie europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które zostały za takie uznane i 
otrzymały europejski status prawny.
Należy zapewnić, aby warunki nadania 
statusu europejskiej partii politycznej nie 
były zbyt rygorystyczne, ale mogły być bez 

(12) Do finansowania z budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej powinny kwalifikować 
się jedynie europejskie partie polityczne i 
powiązane z nimi europejskie fundacje 
polityczne, które zostały za takie uznane i 
otrzymały europejski status prawny.
Należy zapewnić, aby warunki nadania 
statusu europejskiej partii politycznej nie 
były zbyt rygorystyczne, ale mogły być bez 
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przeszkód spełniane przez zorganizowane i 
poważne transnarodowe sojusze partii 
politycznych lub osób fizycznych, lub obu 
tych struktur, a równocześnie należy 
przyjąć wyważone kryteria przydziału 
ograniczonych zasobów z budżetu UE, 
które obiektywnie oddają europejskie 
ambicje oraz rzeczywiste wsparcie 
wyborcze europejskich partii politycznych.
Najlepszym wyznacznikiem tego kryterium 
są wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, do udziału w których 
europejskie partie polityczne są 
zobowiązane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, dostarczające 
jednoznacznych informacji co do uznania 
wyborczego, jakim cieszy się dana 
europejska partia polityczna. Powinny one 
odzwierciedlać rolę Parlamentu 
Europejskiego jako organu bezpośrednio 
reprezentującego obywateli Unii, 
powierzoną mu w art. 10 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej, oraz cel europejskich 
partii politycznych, jakim jest pełen udział 
w demokratycznym życiu Unii i stanie się 
aktywnymi uczestnikami europejskiej 
demokracji przedstawicielskiej, w celu 
skutecznego wyrażania poglądów, opinii i 
woli politycznej obywateli Unii.
Kwalifikowalność do ubiegania się o 
finansowanie z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej należy zatem ograniczyć do 
europejskich partii politycznych, które są 
reprezentowane w Parlamencie 
Europejskim przez przynajmniej jednego z 
ich członków, oraz do europejskich 
fundacji politycznych, które ubiegają się o 
finansowanie za pośrednictwem 
europejskiej partii politycznej 
reprezentowanej w Parlamencie 
Europejskim przez przynajmniej jednego z 
jej członków.

przeszkód spełniane przez zorganizowane i 
poważne transnarodowe sojusze partii 
politycznych lub osób fizycznych, lub obu 
tych struktur, a równocześnie należy 
przyjąć wyważone kryteria przydziału 
ograniczonych zasobów z budżetu UE, 
które obiektywnie oddają europejskie 
ambicje oraz rzeczywiste wsparcie 
wyborcze europejskich partii politycznych.
Najlepszym wyznacznikiem tego kryterium 
są wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, do udziału w których 
europejskie partie polityczne są 
zobowiązane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, dostarczające 
jednoznacznych informacji co do uznania 
wyborczego, jakim cieszy się dana 
europejska partia polityczna. Powinny one 
odzwierciedlać rolę Parlamentu 
Europejskiego jako organu bezpośrednio 
reprezentującego obywateli Unii, 
powierzoną mu w art. 10 ust. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej, oraz cel europejskich 
partii politycznych, jakim jest pełen udział 
w demokratycznym życiu Unii i stanie się 
aktywnymi uczestnikami europejskiej 
demokracji przedstawicielskiej, w celu 
skutecznego wyrażania poglądów, opinii i 
woli politycznej obywateli Unii.
Kwalifikowalność do ubiegania się o 
finansowanie z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej należy zatem ograniczyć do 
europejskich partii politycznych, które są 
reprezentowane w Parlamencie 
Europejskim przez przynajmniej jednego z 
ich członków lub uzyskały minimalny 
poziom wsparcia wyborczego w znacznej 
liczbie państw członkowskich podczas 
ostatnich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, oraz do europejskich 
fundacji politycznych, które ubiegają się o 
finansowanie za pośrednictwem 
europejskiej partii politycznej 
reprezentowanej w Parlamencie 
Europejskim przez przynajmniej jednego z 
jej członków.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest reprezentowany, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, 
przez członków Parlamentu Europejskiego
lub w parlamentach narodowych, 
regionalnych lub zgromadzeniach
regionalnych;

b) jest reprezentowany lub należące do 
niego partie są reprezentowane, w co 
najmniej jednej czwartej państw 
członkowskich, przez członków 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów
narodowych, regionalnych lub zgromadzeń
regionalnych, które posiadają 
uprawnienia prawodawcze i zostały 
zgłoszone jako takie Parlamentowi 
Europejskiemu; lub

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) gwarantuje równą reprezentację płci w 
swoich strukturach wewnętrznych i 
propaguje parytet płci w odniesieniu do 
składu list wyborczych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) demokratyczne procedury wyboru 
członków wszystkich pozostałych organów 
zarządzających oraz demokratyczne 
procedury decyzyjne wraz z 
uprawnieniami, zadaniami i składem 
każdego z nich oraz zasady powoływania i 
odwoływania ich członków, a także jasne i 
przejrzyste kryteria selekcji kandydatów i 
wyboru osób sprawujących urząd, których 

d) demokratyczne procedury wyboru 
członków wszystkich pozostałych organów 
zarządzających oraz demokratyczne 
procedury decyzyjne wraz z 
uprawnieniami, zadaniami i składem 
każdego z nich oraz zasady powoływania i 
odwoływania ich członków, a także jasne i 
przejrzyste, oparte na procedurze 
demokratycznej kryteria selekcji 
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mandat musi być ograniczony w czasie, ale 
może być odnawialny,

kandydatów i wyboru osób sprawujących 
urząd, których mandat musi być 
ograniczony w czasie, ale może być 
odnawialny,

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) obowiązek jej partii członkowskich do 
wyboru kandydatów do wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w otwartym, 
demokratycznym procesie 
umożliwiającym wszystkim członkom 
partii czynne lub bierne uczestnictwo w 
procesie selekcji oraz w decyzjach 
dotyczących porządku kandydatów na 
listach wyborczych,

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne mają pełne uznanie 
prawne i pełną zdolność prawną we 
wszystkich państwach członkowskich.

Europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne mają pełną zdolność 
prawną we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do kwestii
nieuregulowanych niniejszym

2. W kwestiach nieuregulowanych lub 
uregulowanych jedynie częściowo w
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rozporządzeniem lub, w przypadku gdy są 
one w nim uregulowane częściowo, w 
odniesieniu do tych aspektów, których ono 
nie obejmuje, europejskie partie polityczne 
i europejskie fundacje polityczne podlegają
krajowym przepisom prawa państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się ich 
siedziba, mającym zastosowanie do formy 
prawnej wskazanej w statutach partii lub 
fundacji. Działania prowadzone przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne w innych państwach 
członkowskich podlegają odnośnym 
krajowym przepisom tych państw 
członkowskich.

niniejszym rozporządzeniu lub we 
właściwych statutach europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne podlegają przepisom prawa 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się ich siedziba. Działania 
prowadzone przez europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne w innych państwach 
członkowskich podlegają odnośnym 
krajowym przepisom tych państw 
członkowskich.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych lub 
lokalnych kampanii referendalnych.

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych lub 
lokalnych kampanii referendalnych, z 
wyjątkiem przypadków, gdy kampanie te 
dotyczą kwestii związanych z Unią 
Europejską.
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