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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh nařízení o statutu a financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací předložený Komisí. Jsou do něj začleněny některé významné 
návrhy obsažené v usnesení Evropského parlamentu z dubna roku 2011, přináší tedy možnost 
úplného a funkčního uznání úlohy politických stran v celé EU, jak je stanoveno v Lisabonské 
smlouvě (článek 10 SEU) a v Listině základních práv.

Nová právní subjektivita evropských politických stran patří k hlavním zájmům Výboru pro 
právní záležitosti. Právní subjektivita podle právních předpisů Unie je v návrhu vymezena 
jako doplněk a „zastřešení“ k předtím existující vnitrostátní právní subjektivitě. Cílem je 
vyhnout se „dvojím normám“ v členských státech, které by vznikly mezi pravidly 
uplatňovanými na vnitrostátní politické strany na jedné straně a jinými kritérii určenými pro 
evropské politické strany na straně druhé. Cílem je rovněž co nejvíce omezit zdráhavý postoj 
členských států vůči tomuto návrhu.

Dříve než může být strana nebo nadace zaregistrována a získat tak právní subjektivitu podle 
práva Unie, musí již mít právní subjektivitu (sdružení či jinou) podle práva některého 
členského státu, v němž musí mít sídlo.

Pro příslušnost Výboru pro právní záležitosti jsou také mimořádně důležitá pravidla vnitřní 
správy, protože nestanovují pouze pokročilá společná kritéria zodpovědnosti a 
transparentnosti, ale rovněž mohou pozitivně působit na vnitřní pravidla a řízení 
vnitrostátních stran.

Návrh uvádí prvky, které musí být upraveny statutem, aby bylo zaručeno demokratické 
vnitřní fungování, jako jsou práva a povinnosti spojené se členstvím, fungování valné 
hromady, volby do všech ostatních řídících orgánů a demokratické rozhodování v nich. 
V tomto ohledu je rovněž rozhodně velmi důležitý odkaz na možnost vyškrtnutí strany 
z rejstříku, pokud nedodržuje minimální pravidla vnitrostranické demokracie.

Mimořádný význam má pro Výbor pro právní záležitosti časový plán projednávání návrhu 
v Evropském parlamentu. Výbor pro právní záležitosti v zájmu zajištění účinného přijetí 
nařízení doporučuje, aby byl postoj Evropského parlamentu schválen včas s ohledem na 
přípravu evropských voleb na jaře roku 2014.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v celostátních 
parlamentech, regionálních parlamentech 
nebo v regionálních shromážděních, nebo 

b) musí být jako takové nebo jeho členské 
strany alespoň v jedné čtvrtině členských 
států zastoupeno poslanci Evropského 
parlamentu nebo celostátních parlamentů, 
regionálních parlamentů nebo regionálních 
shromáždění, jež mají zákonodárné 
pravomoci a byly jako takové oznámeny 
Evropskému parlamentu, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) musí zajistit vyvážené zastoupení žen a 
mužů ve svých vnitřních orgánech a 
podporovat jej při sestavování 
kandidátních listin.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace má plné právní uznání a
způsobilost k právním úkonům ve všech 
členských státech.

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace má plnou právní 
způsobilost k právním úkonům ve všech 
členských státech.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou 
upraveny tímto nařízením, nebo záležitostí, 
které jsou tímto nařízením upraveny 
částečně, ty aspekty, které upraveny 
nejsou, se řídí vnitrostátní právní úpravou 
toho členského státu, která je použitelná 
na právní formu, jež je uvedena ve 
stanovách evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace. Činnosti, které 
vykonává evropská politická strana a 
evropská politická nadace v jiných 
členských státech, se řídí příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy těchto 
členských států.

2. V záležitostech, jež nejsou upraveny 
tímto nařízením nebo příslušnými 
stanovami, nebo jsou tímto nařízením nebo 
příslušnými stanovami upraveny pouze 
částečně, se evropská politická strana 
nebo evropská politická nadace řídí právní 
úpravou toho členského státu, v němž má 
své sídlo. Činnosti, které vykonává 
evropská politická strana a evropská 
politická nadace v jiných členských 
státech, se řídí příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy těchto členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito 
k financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům.

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito 
k financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům, 
s výjimkou případů, kdy se tato referenda 
zabývají otázkami, jež se týkají Evropské 
unie.
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