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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih 
strank in evropskih političnih fundacij, ki ga je pripravila Komisija. Predlog vključuje nekaj 
pomembnih predlogov iz resolucije Evropskega parlamenta iz aprila 2011 in tako določa 
možnost popolnega in delujočega priznavanja vloge političnih strank po EU, kot je navedeno 
v Lizbonski pogodbi (člen 10 PEU) in v Listini o temeljnih pravicah. 

Novi status pravne osebe evropskih političnih strank je ena od osrednjih točk, ki jim je Odbor 
za pravne zadeve posvetil pozornost. Status pravne osebe po zakonodaji Unije, kot je 
predstavljen v predlogu, je opredeljen, kot da dopolnjuje in „prekriva“ prej obstoječ status 
pravne osebe po nacionalnem pravu. Namen je preprečiti „dvojne standarde“ v državah 
članicah med predpisi, ki se uporabljajo za nacionalne stranke, in drugimi merili, 
namenjenimi evropskim strankam. Cilj je tudi čim bolj zmanjšati odpor držav članic do 
predloga.

Preden se stranka ali fundacija registrira, da bi pridobila status pravne osebe v skladu s 
pravom Unije, mora namreč že imeti status pravne osebe v skladu s pravom ene od držav 
članic (o združenjih ali drugo) in svoj sedež v tej državi. 

Kar zadeva pristojnosti Odbora za pravne zadeve so izjemno pomembna tudi pravila 
notranjega upravljanja, saj ne določajo zgolj izpopolnjenih skupnih meril odgovornosti in 
preglednosti, temveč so tudi prvi korak na poti k razširitvi v notranja pravila in ravnanje 
nacionalnih strank. 

V predlogu so navedeni elementi, ki jih je treba razrešiti v okviru statuta, da se zagotovi 
demokratično notranje delovanje, kot so na primer pravice in dolžnosti članstva, delovanje 
generalne skupščine, procesi volitev in odločanja za vse druge upravne organe. V zvezi s tem 
je zagotovo zelo pomembna tudi omemba možnosti izbrisa stranke iz registra zaradi 
nespoštovanja minimalnih predpisov glede notranje demokracije.

Za Odbor za pravne zadeve pa je najpomembnejši časovni razpored razprave o predlogu v 
Evropskem parlamentu: Odbor za pravne zadeve priporoča, da se za zagotovitev učinkovitega 
sprejetja uredbe, stališče Evropskega parlamenta sprejme pravočasno z vidika priprav na 
evropske volitve spomladi leta 2014.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Evropske politične stranke in 
fundacije bi morale biti upravičene do 
zaposlovanja osebja v skladu s 
členom 2(c) pogojev za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropske unije, enako kot 
politične skupine v Evropskem 
parlamentu.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Evropske politične stranke in z njimi 
povezane evropske politične fundacije, ki 
želijo biti kot take priznane na evropski 
ravni na podlagi evropskega pravnega 
statusa ter prejemati javna sredstva iz 
splošnega proračuna Evropske unije, bi 
morale spoštovati nekatera načela in 
izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi 
morale evropske politične stranke in z 
njimi povezane evropske politične 
fundacije spoštovati vrednote, na katerih 
temelji Evropska unija, kakor so določene 
v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(10) Evropske politične stranke in z njimi 
povezane evropske politične fundacije, ki 
želijo biti kot take priznane na evropski 
ravni na podlagi evropskega pravnega 
statusa ter prejemati javna sredstva iz 
splošnega proračuna Evropske unije, bi 
morale spoštovati nekatera načela in 
izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi 
morale evropske politične stranke in z 
njimi povezane evropske politične 
fundacije spoštovati vrednote, na katerih 
temelji Evropska unija, kakor so določene 
v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in v 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Da bi novoustanovljenim 
političnim tvorbam omogočili udeležbo v 
politični tekmi in s tem prispevanje k 
živahnemu demokratičnemu življenju v 
Evropski uniji ter da bi zagotovili, da bi 
pravila te uredbe glede preglednosti in 
nadzora zajela kar največje število 
strankarskih zvez, bi moral biti prag za 
registracijo evropske politične stranke 
lahko dosegljiv za formalno dobro 
organizirane transnacionalne politične 
zveze brez pogojevanja z volilnim 
uspehom.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Določiti bi bilo treba načela in 
minimalne zahteve v zvezi z upravljanjem 
in notranjo organizacijo evropskih 
političnih strank, zlasti da se zagotovita 
njihova zavezanost visokim standardom 
glede notranje strankarske demokracije ter 
spoštovanje teh standardov. Statuti 
evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije bi morali vključevati 
tudi vrsto osnovnih upravnih in pravnih 
določb.

(11) Določiti bi bilo treba načela in 
minimalne zahteve v zvezi z upravljanjem 
in notranjo organizacijo evropskih 
političnih strank, zlasti da se zagotovita 
njihova zavezanost visokim standardom 
glede notranje strankarske demokracije ter 
spoštovanje teh standardov, predvsem kar 
zadeva postopke za izbiro kandidatov in 
sestavo list kandidatov za volitve v 
Evropski parlament prek njihovih strank 
članic. Statuti evropske politične stranke 
ali evropske politične fundacije bi morali 
vključevati tudi vrsto osnovnih upravnih in 
pravnih določb.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Upravičenost do financiranja iz 
splošnega proračuna Evropske unije bi 
morala biti omejena na evropske politične 
stranke in z njimi povezane evropske 
politične fundacije, ki so bile priznane kot 
take in so pridobile evropski pravni status. 
Bistveno je zagotoviti, da pogoji za 
pridobitev statusa evropske politične 
stranke niso prezahtevni, temveč jih lahko 
organizirane in resne nadnacionalne zveze 
političnih strank in/ali fizičnih oseb brez 
večjih težav izpolnijo, hkrati pa bi bilo 
treba določiti sorazmerno merilo za 
dodeljevanje omejenih proračunskih 
sredstev EU, ki objektivno dokazuje 
evropsko ambicijo ter resnično podporo 
evropske politične stranke med volivci. V 
ta namen bi bilo najprimerneje uporabiti 

(12) Upravičenost do financiranja iz 
splošnega proračuna Evropske unije bi 
morala biti omejena na evropske politične 
stranke in z njimi povezane evropske 
politične fundacije, ki so bile priznane kot 
take in so pridobile evropski pravni status. 
Bistveno je zagotoviti, da pogoji za 
pridobitev statusa evropske politične 
stranke niso prezahtevni, temveč jih lahko 
organizirane in resne nadnacionalne zveze 
političnih strank in/ali fizičnih oseb brez 
večjih težav izpolnijo, hkrati pa bi bilo 
treba določiti sorazmerno merilo za 
dodeljevanje omejenih proračunskih 
sredstev EU, ki objektivno dokazuje 
evropsko ambicijo ter resnično podporo 
evropske politične stranke med volivci. V 
ta namen bi bilo najprimerneje uporabiti 
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izid volitev v Evropski parlament, na 
katerih morajo evropske politične stranke 
sodelovati v skladu s to uredbo, saj je 
natančen pokazatelj ravni priznanja, ki ga 
posamezna evropska politična stranka 
uživa med volivci. Merilo bi moralo 
upoštevati vlogo neposrednega zastopanja 
državljanov Unije, ki je Evropskemu 
parlamentu podeljena s členom 10(2) 
Pogodbe o Evropski uniji, ter cilj evropskih 
političnih strank, da polno sodelujejo v 
demokratičnem življenju Unije in 
postanejo aktivni akterji v evropski 
predstavniški demokraciji, da bi tako lahko 
učinkovito izražali poglede, mnenja in 
politično voljo državljanov Unije. 
Upravičenost do financiranja iz splošnega 
proračuna Evropske unije bi morala biti 
zato omejena na evropske politične 
stranke, ki so v Evropskem parlamentu 
zastopane z vsaj enim svojim članom, in na 
evropske politične fundacije, ki za 
financiranje zaprosijo prek evropske 
politične stranke, ki je v Evropskem 
parlamentu zastopana z vsaj enim svojim 
članom.

izid volitev v Evropski parlament, na 
katerih morajo evropske politične stranke 
sodelovati v skladu s to uredbo, saj je 
natančen pokazatelj ravni priznanja, ki ga 
posamezna evropska politična stranka 
uživa med volivci. Merilo bi moralo 
upoštevati vlogo neposrednega zastopanja 
državljanov Unije, ki je Evropskemu 
parlamentu podeljena s členom 10(2) 
Pogodbe o Evropski uniji, ter cilj evropskih 
političnih strank, da polno sodelujejo v 
demokratičnem življenju Unije in 
postanejo aktivni akterji v evropski 
predstavniški demokraciji, da bi tako lahko 
učinkovito izražali poglede, mnenja in 
politično voljo državljanov Unije. 
Upravičenost do financiranja iz splošnega 
proračuna Evropske unije bi morala biti 
zato omejena na evropske politične 
stranke, ki so v Evropskem parlamentu 
zastopane z vsaj enim svojim članom ali so 
na zadnjih volitvah v Evropski parlament 
pridobile minimalno raven volilne 
podpore v zadostnem številu držav članic, 
in na evropske politične fundacije, ki za 
financiranje zaprosijo prek evropske 
politične stranke, ki je v Evropskem 
parlamentu zastopana z vsaj enim svojim 
članom.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana s poslanci Evropskega 
parlamenta ali v nacionalnih parlamentih
ali regionalnih parlamentih ali regionalnih 
skupščinah, ali 

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana sama ali so zastopane stranke, 
ki so njene članice, s poslanci Evropskega 
parlamenta ali s poslanci nacionalnih 
parlamentov ali s poslanci regionalnih 
parlamentov ali skupščin, ki imajo 
zakonodajne pristojnosti, o katerih je bil 
Evropski parlament obveščen, ali
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zagotavljati mora zastopanost spolov 
v svojih internih organih ter spodbujati 
enako zastopanost spolov v sestavi list 
kandidatov za volitve.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) demokratične volitve vseh drugih 
vodstvenih organov in njihove 
demokratične postopke odločanja, pri 
čemer so za vsakega od njih točno 
opredeljena pooblastila, odgovornosti in 
sestava, vključno z načini imenovanja in 
razrešitve njegovih članov ter jasnimi in 
preglednimi merili za izbiro kandidatov ter 
izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat 
mora biti časovno omejen, vendar ga je 
možno podaljšati;

(d) demokratične volitve vseh drugih 
vodstvenih organov in njihove 
demokratične postopke odločanja, pri 
čemer so za vsakega od njih točno 
opredeljena pooblastila, odgovornosti in 
sestava, vključno z načini imenovanja in 
razrešitve njegovih članov ter jasnimi in 
preglednimi merili za izbiro kandidatov, ki 
temeljijo na demokratičnem postopku, ter 
izvolitev nosilcev funkcij, katerih mandat 
mora biti časovno omejen, vendar ga je 
možno podaljšati;

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) obveznost strank članic, da izberejo 
kandidate za volitve v Evropski parlament 
z odprtim demokratičnim postopkom, ki 
vsem članom stranke omogoča udeležbo, 
tako aktivno kot pasivno, v postopku izbire 
in pri odločanju o vrstnem redu 
kandidatov na listah kandidatov;
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije uživajo polno pravno 
priznanje in pravno sposobnost v vseh 
državah članicah.

Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije uživajo polno pravno 
sposobnost v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja
ali jih ureja le delno, vidike delovanja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, ki niso zajeti v tej 
uredbi, urejajo nacionalni zakoni države 
članice, v kateri imajo sedež, ki se 
uporabljajo za pravno obliko, navedeno v 
statutu zadevne stranke ali fundacije.
Dejavnosti, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
izvajajo v drugih državah članicah, urejajo 
ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ali 
ustrezni statuti ne urejajo ali jih urejajo le 
delno, evropske politične stranke in 
evropske politične fundacije urejajo 
zakoni države članice, v kateri imajo sedež.
Dejavnosti, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
izvajajo v drugih državah članicah, urejajo 
ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
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unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj.

unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj, razen če referendumi ne 
zadevajo vprašanj, povezanih z Evropsko 
unijo.
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