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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh nariadenia o štatúte a financovaní 
európskych politických strán a európskych politických nadácií vypracovaný Komisiou. Návrh 
obsahuje niektoré významné návrhy obsiahnuté v uznesení EP z apríla 2011, a vytvára tým 
príležitosť na plné a účinné uznanie úlohy politických strán v EÚ, ako je stanovené v 
Lisabonskej zmluve (článok 10 Zmluvy o EÚ) a v Charte základných práv. 

Jedným z hlavných bodov záujmu Výboru pre právne veci je nová právna subjektivita 
európskych politických strán. Právna subjektivita podľa právnych predpisov Únie, ako je 
uvedené v návrhu, je definovaná ako komplementárna a „komplexná“ vo vzťahu k právnej 
subjektivite podľa vnútroštátneho práva. Cieľom je, aby sa zabránilo dvojakým pravidlám v 
členských štátoch, ktoré sa vzťahujú na strany na vnútroštátnej úrovni a na ďalšie kritériá 
týkajúce sa európskych strán. Cieľom je tiež minimalizovať odpor členských štátov, pokiaľ 
ide o návrh.

Predtým, než sa strana alebo nadácia môžu zaregistrovať s cieľom získať právnu subjektivitu 
podľa práva EÚ, musia mať právnu subjektivitu na základe právnych predpisov členského 
štátu (ako združenie alebo inú) a sídlo v tomto členskom štáte. 

Pokiaľ ide o právomoci Výboru pre právne veci, veľmi dôležité sú aj pravidlá upravujúce 
vnútorné riadenie, pretože poskytujú nielen moderné spoločné kritériá zodpovednosti a 
transparentnosti, ale vytvárajú predpoklad rozšírenia pozitívneho vplyvu na vnútorné pravidlá 
a správanie strán na vnútroštátnej úrovni. 

V návrhu sú obsiahnuté prvky, ktoré je potrebné riešiť v stanovách na zabezpečenie 
vnútorného demokratického fungovania, ako sú práva a povinnosti vyplývajúce z členstva, 
fungovanie valného zhromaždenia, voľby a rozhodovanie všetkých riadiacich orgánov. V 
tejto súvislosti je určite veľmi dôležitá aj možnosť vymazania strany z registra pre 
nedodržiavanie minimálnych pravidiel vnútornej demokracie.

Harmonogram prerokovania návrhu v Európskom parlamente je pre Výbor pre právne veci 
veľmi dôležitý: aby sa zabezpečilo efektívne prijímanie nariadenia, Výbor pre právne veci 
odporúča včasné prijatie stanoviska Európskeho parlamentu so zreteľom na prípravu 
európskych volieb na jar 2014.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Európske politické strany a nadácie 
by mali byť oprávnené zamestnávať 
pracovníkov podľa článku 2 písm. c) 
Podmienok zamestnávania ostatných 
zamestnancov Európskych spoločenstiev 
za rovnakých podmienok ako politické 
skupiny Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Európske politické strany a k nim 
pridružené európske politické nadácie, 
ktoré chcú získať uznanie ako také na 
európskej úrovni prostredníctvom 
európskeho právneho štatútu a dostávať 
verejné finančné prostriedky zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie, by 
mali dodržiavať určité zásady a spĺňať 
určité podmienky. Je najmä nevyhnutné, 
aby európske politické strany a k nim 
pridružené európske politické nadácie 
rešpektovali hodnoty, na ktorých je 
založená Európska únia, uvedené v článku 
2 Zmluvy o Európskej únii a v Charte 
základných práv Európskej únie.

(10) Európske politické strany a k nim 
pridružené európske politické nadácie, 
ktoré chcú získať uznanie ako také na 
európskej úrovni prostredníctvom 
európskeho právneho štatútu a dostávať 
verejné finančné prostriedky zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie, by 
mali dodržiavať určité zásady a spĺňať 
určité podmienky. Je najmä nevyhnutné, 
aby európske politické strany a k nim 
pridružené európske politické nadácie 
rešpektovali hodnoty, na ktorých je 
založená Európska únia, uvedené v článku 
2 Zmluvy o Európskej únii a v Charte 
základných práv Európskej únie. S cieľom 
povoliť novým formáciám zúčastňovať sa 
na politickej súťaži a tým prispieť k 
pulzujúcemu demokratickému životu v 
Európskej únii, ako aj zaistiť, aby sa 
ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa 
transparentnosti a dohľadu vzťahovali na 
čo najviac aliancií strán, by mala byť 
hranica na registrovanie európskej 
politickej strany ľahko dosiahnuteľná pre 
formálne dobre organizované nadnárodné 
aliancie, bez podmienky volebného 
úspechu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Mali by sa stanoviť zásady a 
minimálne požiadavky týkajúce sa riadenia 
a vnútornej organizácie európskych 
politických strán, najmä s cieľom 
zabezpečiť záväzok dodržiavať vysokú 
úroveň vnútornej demokracie. Stanovy 
európskej politickej strany alebo európskej 
politickej nadácie by mali obsahovať aj 
súbor základných administratívnych a 
právnych ustanovení.

(11) Mali by sa stanoviť zásady a 
minimálne požiadavky týkajúce sa riadenia 
a vnútornej organizácie európskych 
politických strán, najmä s cieľom 
zabezpečiť záväzok dodržiavať vysokú 
úroveň vnútornej demokracie, a to 
predovšetkým v súvislosti s procesmi 
výberu kandidátov a zostavovania 
volebných zoznamov pre voľby do 
Európskeho parlamentu prostredníctvom 
ich zakladajúcich členských strán. 
Stanovy európskej politickej strany alebo 
európskej politickej nadácie by mali 
obsahovať aj súbor základných 
administratívnych a právnych ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Oprávnenosť na financovanie zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie by 
sa mala obmedziť na európske politické 
strany a k nim pridružené európske 
politické nadácie, ktoré boli uznané ako 
také a získali európsky právny štatút. 
Súčasne so zabezpečením, aby podmienky 
na vytvorenie európskej politickej strany 
neboli neprimerané a aby ich organizované 
a seriózne nadnárodné aliancie politických 
strán a/alebo fyzických osôb mohli bez 
problémov splniť, je potrebné stanoviť aj 
primerané kritériá prideľovania 
obmedzených zdrojov z rozpočtu EÚ, ktoré 
objektívne preukážu skutočné európske 
ambície a skutočnú volebnú podporu 
európskej politickej strany. Kritériom, 

(12) Oprávnenosť na financovanie zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie by 
sa mala obmedziť na európske politické 
strany a k nim pridružené európske 
politické nadácie, ktoré boli uznané ako 
také a získali európsky právny štatút. 
Súčasne so zabezpečením, aby podmienky 
na vytvorenie európskej politickej strany 
neboli neprimerané a aby ich organizované 
a seriózne nadnárodné aliancie politických 
strán a/alebo fyzických osôb mohli bez 
problémov splniť, je potrebné stanoviť aj 
primerané kritériá prideľovania 
obmedzených zdrojov z rozpočtu EÚ, ktoré 
objektívne preukážu skutočné európske 
ambície a skutočnú volebnú podporu 
európskej politickej strany. Kritériom, 
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ktoré najlepšie spĺňa tieto podmienky a 
ktoré je presným ukazovateľom uznania 
európskej politickej strany zo strany 
voličov, je výsledok volieb do Európskeho 
parlamentu, na ktorých sa európske 
politické strany podľa tohto nariadenia 
musia zúčastniť. Ten by mal odrážať úlohu 
Európskeho parlamentu ako subjektu, ktorý 
priamo zastupuje občanov Únie v zmysle 
článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, 
ako aj cieľ európskych politických strán v 
plnej miere sa zúčastňovať na 
demokratickom živote EÚ a stať sa 
aktívnymi aktérmi európskej zastupiteľskej 
demokracie, ktorí budú účinne vyjadrovať 
názory, stanoviská a politickú vôľu 
občanov Únie. Oprávnenosť na 
financovanie zo všeobecného rozpočtu EÚ 
by preto mala byť obmedzená iba na tie 
politické strany, ktoré sú zastúpené v 
Európskom parlamente aspoň jedným zo 
svojich členov, a na európske politické 
nadácie, ktoré sa o financovanie uchádzajú 
prostredníctvom európskej politickej 
strany, ktorá je zastúpená v Európskom
parlamente aspoň jedným zo svojich 
členov.

ktoré najlepšie spĺňa tieto podmienky a 
ktoré je presným ukazovateľom uznania 
európskej politickej strany zo strany 
voličov, je výsledok volieb do Európskeho 
parlamentu, na ktorých sa európske 
politické strany podľa tohto nariadenia 
musia zúčastniť. Ten by mal odrážať úlohu 
Európskeho parlamentu ako subjektu, ktorý 
priamo zastupuje občanov Únie v zmysle 
článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, 
ako aj cieľ európskych politických strán v 
plnej miere sa zúčastňovať na 
demokratickom živote EÚ a stať sa 
aktívnymi aktérmi európskej zastupiteľskej 
demokracie, ktorí budú účinne vyjadrovať 
názory, stanoviská a politickú vôľu 
občanov Únie. Oprávnenosť na 
financovanie zo všeobecného rozpočtu EÚ 
by preto mala byť obmedzená iba na tie 
politické strany, ktoré sú zastúpené v 
Európskom parlamente aspoň jedným zo 
svojich členov alebo získali minimálnu 
úroveň volebnej podpory od značného 
počtu členských štátov pri posledných 
voľbách Európskeho parlamentu, a na 
európske politické nadácie, ktoré sa 
o financovanie uchádzajú prostredníctvom 
európskej politickej strany, ktorá je 
zastúpená v Európskom parlamente aspoň 
jedným zo svojich členov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) musí byť zastúpená najmenej v jednej 
štvrtine členských štátov poslancami 
Európskeho parlamentu alebo v národných 
parlamentoch, regionálnych 
parlamentoch, regionálnych 
zhromaždeniach, alebo 

(b) politická aliancia alebo strany, ktoré sú 
jej členmi, musia byť zastúpené najmenej 
v jednej štvrtine členských štátov 
poslancami Európskeho parlamentu, 
poslancami národných parlamentov, 
alebo poslancami regionálnych 
parlamentov alebo zhromaždení, ktoré 
majú legislatívne právomoci a o ktorých 
bol ako o takých informovaný Európsky 
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parlament, alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) vo svojich vnútorných orgánoch musí 
zaručiť rodové zastúpenie a podporovať 
rodovú paritu, pokiaľ ide o zastúpenie vo 
volebných zoznamoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) demokratické voľby všetkých ostatných 
riadiacich orgánov a demokratické 
rozhodovanie v týchto riadiacich orgánoch 
s uvedením presných právomocí, 
povinností a zloženia vrátane spôsobu 
vymenovania a odvolania ich členov, jasné 
a transparentné kritériá výberu kandidátov 
a voľby funkcionárov, ktorých mandát 
musí byť časove obmedzený, ale môže byť 
obnoviteľný;

(d) demokratické voľby všetkých ostatných 
riadiacich orgánov a demokratické 
rozhodovanie v týchto riadiacich orgánoch 
s uvedením presných právomocí, 
povinností a zloženia vrátane spôsobu 
vymenovania a odvolania ich členov a 
jasných a transparentných kritérií pre
výber kandidátov, ktorý vychádza z 
demokratického postupu, a voľby 
funkcionárov, ktorých mandát musí byť 
časove obmedzený, ale môže byť 
obnoviteľný;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ea) povinnosť členských strán vybrať 
kandidátov pre voľby do Európskeho 
parlamentu v otvorenom, demokratickom 
procese, ktorý umožňuje všetkým členom 
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strany podieľať sa aktívne alebo pasívne 
na výberovom procese a rozhodovaní o 
poradí kandidátov na volebnej listine,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európska politická strana a európska 
politická nadácia majú plné právne 
uznanie a plnú právnu spôsobilosť vo 
všetkých členských štátoch.

Európska politická strana a európska 
politická nadácia majú plnú právnu 
spôsobilosť vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré toto 
nariadenie neupravuje alebo ich upravuje
len čiastočne, európska politická strana 
a európska politická nadácia sa v tých 
aspektoch, ktoré upravené nie sú, riadia 
vnútroštátnymi právnymi predpismi toho 
členského štátu, v ktorom majú sídlo, 
uplatniteľnými na právnu formu uvedenú 
v stanovách strany alebo nadácie.
Činnosti, ktoré európska politická strana a 
európska politická nadácia vykonávajú 
v iných členských štátoch, sa riadia 
príslušnými vnútroštátnymi predpismi 
týchto členských štátov.

2. Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré toto 
nariadenie alebo príslušné stanovy 
neupravujú alebo ich upravujú len 
čiastočne, európska politická strana 
a európska politická nadácia sa riadia 
právnymi predpismi toho členského štátu, 
v ktorom majú sídlo. Činnosti, ktoré 
európska politická strana a európska 
politická nadácia vykonávajú v iných 
členských štátoch, sa riadia príslušnými 
vnútroštátnymi predpismi týchto členských 
štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Finančné prostriedky európskych 
politických strán a európskych politických 
nadácií zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie nesmú byť použité na 
financovanie vnútroštátnych, regionálnych 
alebo miestnych referendových kampaní.

3. Finančné prostriedky európskych 
politických strán a európskych politických 
nadácií zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie nesmú byť použité na 
financovanie vnútroštátnych, regionálnych 
alebo miestnych referendových kampaní 
okrem prípadov, ak sa referendá týkajú 
otázok súvisiacich s Európskou úniou.
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