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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden för yttrandet välkomnar kommissionens förslag till förordning om stadgar för 
och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Förslaget 
omfattar en del viktiga förslag som ingår i Europaparlamentets resolution från april 2011 och 
medför därför en möjlighet till ett fullt och välfungerande erkännande av de politiska 
partiernas roll i hela EU, i enlighet med vad som anges i Lissabonfördraget (artikel 10 i 
EU-fördraget) och i stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

De europeiska politiska partiernas nya status som juridiska personer är en av de 
nyckelpunkter som är av intresse för utskottet för rättsliga frågor. Den juridiska personen 
enligt unionslagstiftningen, så som den beskrivs i förslaget, definieras som en person som 
kompletterar och ”välver sig över” en redan befintlig juridisk person enligt nationell lag. 
Målet är att undvika en tillämpning av ”dubbla måttstockar” i medlemsstaterna vad beträffar 
regler som är tillämpliga på nationella partier, å ena sidan, och andra kriterier som gäller för 
europeiska partier, å andra sidan. Detta syftar även till att i möjligaste mån minska 
medlemsstaternas motvilja mot förslaget.

Faktum är att partiet eller stiftelsen redan måste vara en juridisk person enligt en 
medlemsstats lagstiftning (sammanslutning eller någon annan juridisk person) och ha sitt säte 
i medlemsstaten i fråga innan partiet respektive stiftelsen kan registreras för att bli en juridisk 
person enligt unionslagstiftningen. 

Mot bakgrund av behörighetsområdet för utskottet för rättsliga frågor är även bestämmelserna 
om den interna ledningen av yttersta vikt eftersom de inte bara fastställer stränga 
gemensamma kriterier med avseende på ansvarsskyldighet och öppenhet, utan även banar väg 
för positiva spridningseffekter när det gäller de nationella partiernas interna bestämmelser 
samt uppförande. 

I förslaget föreslås de beståndsdelar som måste hanteras i stadgarna för att garantera 
interndemokrati, såsom de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskap, formerna 
för partistämmor samt reglerna för val och beslutsfattande i alla övriga ledningsorgan. I detta 
avseende är det naturligtvis även mycket viktigt med hänvisningen till möjligheten att avföra 
ett parti ur registret om det inte uppfyllt de minimikrav som ställs på interndemokrati.

Tidsplanen för diskussionen om förslaget i Europaparlamentet är av yttersta vikt för utskottet 
för rättsliga frågor: för att garantera ett effektivt antagande av förordningen rekommenderar 
utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentets ståndpunkt antas i god tid inför 
förberedelserna av valet till Europaparlamentet våren 2014.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser bör på 
samma villkor som Europaparlamentets
politiska grupper ha rätt att anställa sin 
personal enligt artikel 2 c i 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
vid unionen.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europeiska politiska partier och deras 
stiftelser bör ansluta sig till vissa principer 
och uppfylla vissa villkor för att få 
erkännande på europeisk nivå via den 
europeiska rättsliga ställningen och 
finansiering ur offentliga medel via 
Europeiska unionens allmänna budget. I 
synnerhet bör de följa Europeiska unionens 
grundläggande principer enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(10) Europeiska politiska partier och deras 
stiftelser bör ansluta sig till vissa principer 
och uppfylla vissa villkor för att få 
erkännande på europeisk nivå via den 
europeiska rättsliga ställningen och 
finansiering ur offentliga medel via 
Europeiska unionens allmänna budget. I 
synnerhet bör de följa Europeiska unionens 
grundläggande principer enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. För att tillåta 
nya grupperingar att ta steget in i den 
politiska konkurrensen och därigenom 
bidra till ett dynamiskt demokratiskt 
klimat i Europeiska unionen och för att se 
till att så många partiallianser som 
möjligt omfattas av öppenhets- och 
kontrollbestämmelserna i denna 
förordning, bör tröskeln för registrering 
av ett europeiskt politiskt parti vara lätt att 
uppnå för formellt välorganiserade 
gränsöverskridande allianser, utan 
förhandskrav på valframgångar.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Man bör fastställa principer och 
minimikrav på de europeiska politiska 
partiernas ledning och interna organisation, 
särskilt för att de ska engagera sig i och 
ställa höga krav på den interna 
partidemokratin. Stadgarna för europeiska 
politiska partier och stiftelser bör även 
innehålla vissa grundläggande 
administrativa och rättsliga bestämmelser.

(11) Man bör fastställa principer och 
minimikrav på de europeiska politiska 
partiernas ledning och interna organisation, 
särskilt för att de ska engagera sig i och 
ställa höga krav på den interna 
partidemokratin, särskilt när det gäller 
förfarandena för kandidaturvalet och 
röstlängdernas sammansättning inför val 
till Europaparlamentet genom deras 
konstituerande medlemspartier. Stadgarna 
för europeiska politiska partier och 
stiftelser bör även innehålla vissa 
grundläggande administrativa och rättsliga 
bestämmelser.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rätten till finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas sådana europeiska politiska 
partier och stiftelser som erkänts i och 
erhållit europeisk rättslig ställning. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta proportionerliga kriterier för 
tilldelningen av EU-budgetens begränsade 
resurser, utifrån objektiva bevis för partiets 
europeiska ambitionsnivå och faktiska 
väljarstöd. Sådana kriterier bör bygga på 
resultaten från valen till 

(12) Rätten till finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas sådana europeiska politiska 
partier och stiftelser som erkänts i och 
erhållit europeisk rättslig ställning. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 
gränsöverskridande sammanslutningar av
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta proportionerliga kriterier för 
tilldelningen av EU-budgetens begränsade 
resurser, utifrån objektiva bevis för partiets 
europeiska ambitionsnivå och faktiska 
väljarstöd. Sådana kriterier bör bygga på 
resultaten från valen till 
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Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt målsättningen att 
de europeiska politiska partierna till fullo 
ska delta i den politiska processen i EU 
som aktiva aktörer i en representativ 
demokrati för att effektivt uttrycka 
unionsmedborgarnas åsikter, ståndpunkter 
och politiska vilja. Rätten till finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget 
bör därför begränsas till sådana europeiska 
politiska partier som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och sådana 
europeiska politiska stiftelser är knutna till 
ett europeiskt politiskt parti med minst en 
företrädare i Europaparlamentet.

Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt målsättningen att 
de europeiska politiska partierna till fullo 
ska delta i den politiska processen i EU 
som aktiva aktörer i en representativ 
demokrati för att effektivt uttrycka 
unionsmedborgarnas åsikter, ståndpunkter 
och politiska vilja. Rätten till finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget 
bör därför begränsas till sådana europeiska 
politiska partier som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet eller 
uppnådde en miniminivå vad gäller 
väljarstödet i ett betydande antal 
medlemsstater vid det senaste valet till 
Europaparlamentet, och till sådana 
europeiska politiska stiftelser som är 
knutna till ett europeiskt politiskt parti med 
minst en företrädare i Europaparlamentet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 –  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, eller

(b) Den eller dess medlemspartier
företräds – i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna – av ledamöter i 
Europaparlamentet, av ledamöter i de 
nationella parlamenten eller av ledamöter 
i de regionala parlament eller regionala 
församlingar som har 
lagstiftningsbefogenheter och som har 
meddelats som sådana parlament eller 
församlingar till Europaparlamentet, eller
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den garanterar jämställdhet i sina 
interna organ och främjar jämställdhet i 
sammansättningen av röstlängderna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess 
företrädare samt klara och öppna kriterier 
för hur kandidaterna väljs ut och de 
folkvalda utses; deras mandat ska vara 
tidsbegränsat men får förlängas.

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess 
företrädare samt klara och öppna kriterier 
för hur kandidaterna väljs ut – baserat på 
ett demokratiskt förfarande – och hur de 
folkvalda utses; deras mandat ska vara 
tidsbegränsat men får förlängas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En skyldighet för dess 
medlemspartier att välja ut kandidater till 
valet till Europaparlamentet inom ramen 
för en öppen och demokratisk process 
som tillåter alla partimedlemmar att delta 
– aktivt eller passivt – i urvalsprocessen 
och i besluten om kandidaternas inbördes 
ordning på röstlängderna.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska åtnjuta fullständigt 
juridiskt erkännande och ha rättskapacitet 
i alla medlemsstater.

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska ha full rättskapacitet 
i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För frågor som inte regleras i denna 
förordning eller frågor som endast delvis 
regleras här ska de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna, till de delar som 
inte regleras i denna förordning, lyda 
under den nationella lagstiftning som är 
tillämplig på den associationsform som 
anges i partiets eller stiftelsens stadgar i 
den medlemsstat där de har sitt säte.
Europeiska politiska partiers och stiftelsers 
verksamhet i andra medlemsstater ska lyda 
under gällande nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

2. För frågor som inte regleras eller som 
endast delvis regleras i denna förordning 
eller i respektive stadgar ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna lyda 
under lagstiftningen i den medlemsstat där 
de har sitt säte. Europeiska politiska 
partiers och stiftelsers verksamhet i andra 
medlemsstater ska lyda under gällande 
nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
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att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar.

att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar, med undantag för 
folkomröstningar som rör frågor med 
anknytning till Europeiska unionen.
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