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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το 
καθεστώς και τη χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Η πρόταση περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές 
προτάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του ΕΚ του Απριλίου 2011 και ως εκ τούτου ορίζει 
τη δυνατότητα για πλήρη και λειτουργική αναγνώριση του ρόλου των πολιτικών κομμάτων 
σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (΄Αρθρο 10 ΣΕΕ) και στο 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Η νέα νομική προσωπικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι ένα από τα καίρια 
σημεία ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η νομική προσωπικότητα βάσει 
του 

δικαίου της ΄Ενωσης,  όπως παρουσιάζεται στην πρόταση, συμπληρώνει και υπερκαλύπτει 
κάθε προϋπάρχουσα νομική προσωπικότητα βάσει του εθνικού δικαίου. Στόχος είναι να 
αποφευχθούν "διπλά πρότυπα" στα κράτη μέλη μεταξύ κανόνων που εφαρμόζονται σε εθνικά 
κόμματα και άλλων κριτηρίων που αφορούν τα ευρωπαϊκά κόμματα. Αυτό στοχεύει επίσης 
στην ελαχιστοποίηση της απροθυμίας των κρατών μελών όσον αφορά την πρόταση.

Όντως, προτού να μπορούν να καταχωρισθούν προκειμένου να αποκτήσουν τη νομική 
προσωπικότητα βάσει του δικαίου της ΄Ενωσης, τα κόμματα ή τα ιδρύματα πρέπει ήδη να 
έχουν νομική προσωπικότητα βάσει του δικαίου ενός κράτους μέλους (ένωσης ή άλλου 
είδους) και την έδρα τους εκεί.

Για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, οι κανόνες για την εσωτερική 
διακυβέρνηση είναι επίσης άκρως σημαντικοί αφού όχι μόνο θέτουν προηγμένα κοινά 
κριτήρια λογοδοσίας και διαφάνειας, αλλά επίσης ανοίγουν το δρόμο για ένα θετικό 
δευτερογενές αποτέλεσμα στους εσωτερικούς κανόνες και στις συμπεριφορές των εθνικών 
κομμάτων.

Στην πρόταση εισάγονται στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στο καταστατικό προκειμένου να 
εξασφαλίζεται μια δημοκρατική εσωτερική λειτουργία, όπως δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μελών, λειτουργία της γενικής συνέλευσης, διαδικασίες εκλογής και λήψης αποφάσεων για 
όλα τα άλλα όργανα διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική βέβαια και  η 
αναφορά στη δυνατότητα της αφαίρεσης ενός κόμματος από το μητρώο για μη τήρηση των 
ελάχιστων κανόνων σχετικά με την εσωτερική δημοκρατία. 

Το χρονοδιάγραμμα της συζήτησης σχετικά με την πρόταση εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι ύψιστης σπουδαιότητας για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων: 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική έγκριση του κανονισμού,  η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων συνιστά η έγκριση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνει σε 
εύλογο χρόνο για την προετοιμασία των ευρωπαϊκών εκλογών  την άνοιξη του 2014.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

(β) ή τα κόμματα - μέλη του πρέπει να 
εκπροσωπείται, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, από βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από 
βουλευτές εθνικών κοινοβουλίου ή από 
βουλευτές περιφερειακών κοινοβουλίων ή 
συνελεύσεων οι οποίες διαθέτουν 
νομοθετικές εξουσίες και έχουν επίσημα 
δηλωθεί ως τέτοιου είδους συνελεύσεις 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) πρέπει να εξασφαλίζει την 
εκπροσώπηση των φύλων στα εσωτερικά 
όργανά του και να προωθεί την ισότητα 
των φύλων όσον αφορά την σύνθεση των 
ψηφοδελτίων. 

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν 
πλήρη νομική αναγνώριση και
δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν 
πλήρη  δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα 
τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό ή, εάν κάποια θέματα 
ρυθμίζονται εν μέρει από αυτόν, για τις 
πτυχές εκείνες που δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα τους, όπως αυτή ισχύει 
για τη νομική μορφή που ορίζεται στο 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος. Οι δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα 
κράτη μέλη διέπονται από τη συναφή 
εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
μελών.

2. Στα  θέματα που δεν ρυθμίζονται, ή 
ρυθμίζονται μόνον εν μέρει, από τον 
παρόντα κανονισμό ή τα αντίστοιχα 
καταστατικά, το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
διέπονται από τους νόμους του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την έδρα του. Οι 
δραστηριότητες του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος και του ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος σε άλλα κράτη μέλη διέπονται 
από τη συναφή εθνική νομοθεσία των εν 
λόγω κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα.

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα,
εκτός από την περίπτωση όπου τα 
δημοψηφίσματα αφορούν ζητήματα που 
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Or. en


