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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията за регламент 
относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските 
политически фондации. Предложението включва някои значими предложения, които се 
съдържат в резолюцията на ЕП от април 2011 г. и така утвърждава възможността за 
пълно и работещо признаване на ролята на политическите партии в ЕС, както е 
предвидено в Договора от Лисабон (член 10 от Договора за ЕС) и в Хартата на 
основните права.

Новият статут на правен субект на европейските политически партии e един от 
основните въпроси, които представляват интерес за комисията по правни въпроси. 
Правосубектността съгласно законодателството на Съюза, както е представена в 
предложението, е определена като допълваща и „всеобхватна“ към вече наличната 
правосубектност съгласно националното право. Целта е да се избегнат „двойните 
стандарти“ в държавите членки между нормите, които се прилагат по отношение на 
„националните“партии и други критерии, които се отнасят до европейските партии. 
Цели се също да бъде сведена до минимум съпротивата на държавите членки по 
отношение на предложението.

Всъщност преди да може да бъде регистрирана с цел получаване на правосубектност 
съгласно правото на Съюза, партията или фондацията трябва вече да бъде субект на 
правото (сдружение или друго) съгласно законодателството на държава членка и 
седалището ѝ да бъде там.

От гледна точка на компетентността на комисията по правни въпроси, правилата 
относно вътрешното управление също са изключително важни, тъй като те не само 
предвиждат съвременни общи критерии за отчетност и прозрачност, но и утвърждават 
пътя към разпростиране на положителния ефект и върху вътрешните правила и 
поведение на националните партии.

Предложението съдържа елементите, които трябва да бъдат разгледани в устава, за да 
се гарантира демократично вътрешно функциониране, като правата и задълженията, 
произтичащи от членството, работата на общото събрание, изборът и процесът по 
вземане на решения на всички други управляващи органи, В това отношение, разбира 
се, е много важна препратката към възможността за заличаване на дадена партия от 
регистъра поради незачитане минималните правила за вътрешна демократичност.

Графикът на обсъждането на предложението в Европейския парламент е изключително 
важен за комисията по правни въпроси: с цел гарантиране на ефективно приемане на 
регламента, комисията по правни въпроси препоръчва своевременно приемане на 
позицията на Европейския парламент с оглед на подготовката на европейските избори 
през пролетта на 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по конституционни въпроси 
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да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) - алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или

б) той или членуващите в него 
партии трябва да са представени в 
поне една четвърт от държавите членки 
от депутати в Европейския парламент 
или от депутати в националните 
парламенти, или от депутати в
регионалните парламенти или събрания, 
които имат законодателни 
правомощия и са били нотифицирани 
като такива на Европейския 
парламент, или

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) трябва да гарантира равно 
представителство на половете във 
вътрешните си органи и да насърчава 
равенството между половете при 
съставянето на избирателни листи.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правният статут и
правоспособността на европейската 
политическа партия и на европейската 
политическа фондация се признават 
напълно във всички държави членки.

Правоспособността на европейската 
политическа партия и на европейската 
политическа фондация се признава 
напълно във всички държави членки.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По въпроси, неуредени или частично 
уредени в настоящия регламент, 
статутът на европейската политическа 
партия и европейската политическа 
фондация се урежда в държавата членка, 
в която е тяхното седалище, с онези 
национални закони, които са 
приложими спрямо правната форма 
на партията или фондацията, 
посочена в нейния устав. Дейностите, 
осъществявани от европейска 
политическа партия и европейска 
политическа фондация в други държави 
членки се уреждат със съответното 
национално право на тези държави 
членки.

2. По въпроси, неуредени или частично 
уредени в настоящия регламент или 
съответните устави, статутът на
европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация се 
урежда от правото на държавата 
членка, в която е тяхното седалище.
Дейностите, осъществявани от 
европейска политическа партия и 
европейска политическа фондация в 
други държави членки се уреждат със 
съответното национално право на тези 
държави членки.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми.

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми, освен в 
случаите, когато референдумите са 
посветени на въпроси, свързани с 
Европейския съюз.

Or. en


