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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus, mis 
käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning 
rahastamist. Ettepanek sisaldab mitmeid Euroopa Parlamendi 2011. aasta aprilli resolutsioonis 
antud olulisi soovitusi ning võimaldab seega erakondade rolli täielikku ja toimivat 
tunnustamist kogu ELis vastavalt Lissaboni lepingule (ELi lepingu artikkel 10) ja põhiõiguste 
hartale. 

Euroopa tasandi erakondade uus õiguslik seisund on üks peamisi õiguskomisjonile huvi 
pakkuvaid teemasid. Liidu õiguse kohane juriidiline isik määratletakse ettepanekus kui 
siseriikliku õiguse kohaselt juba olemasoleva juriidilise isikuga võrreldes täiendatum ja 
hõlmavam isik. Püütakse vältida seda, et liikmesriikides tekivad topeltstandardid ehk ühelt 
poolt riiklike erakondade suhtes kehtivad eeskirjad ja teiselt poolt muud kriteeriumid Euroopa 
tasandi erakondade jaoks. Ühtlasi püütakse ka vähendada liikmesriikide vastuseisu 
ettepanekule.

Erakonna või sihtasutuse registreerimiseks ja liidu õiguse kohase juriidilise isiku staatuse 
saamiseks peab erakonnal või sihtasutusel juba olema mõne liikmesriigi õiguse kohaselt 
juriidilise isiku staatus (ühendus või muu vorm) ja asukoht selles liikmeriigis. 

Õiguskomisjoni pädevuse seisukohalt on äärmiselt olulised ka sisejuhtimise eeskirjad, sest 
nendega kehtestatakse usaldusväärsuse ja läbipaistvuse ajakohased ühised kriteeriumid ning 
need aitavad kaasa positiivse mõju ülekandumisele ka liikmesriikide erakondade 
siseeeskirjadele ja tegevusmustritele. 

Ettepaneku soovituse kohaselt tuleks sisedemokraatia toimimise huvides käsitleda põhikirjas 
näiteks liikmeskonna õigusi ja kohustusi, üldkogu toimimist, kõigi muude juhtorganite 
valimist ning nende otsustusprotsesse. Selles seoses on väga oluline viidata ka võimalusele 
erakond registrist eemaldada, kui see ei ole täitnud sisedemokraatia miinimumnõudeid.

Ettepaneku arutamise ajakava Euroopa Parlamendis on õiguskomisjoni jaoks äärmiselt 
oluline: määruse tulemusliku vastuvõtmise tagamiseks soovitab õiguskomisjon võtta Euroopa 
Parlamendi seisukoht vastu õigeaegselt, pidades silmas Euroopa Parlamendi 2014. aasta 
kevadiste valimiste ettevalmistusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või riikide
parlamentides või piirkondlikes 
parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või 

(b) see või selle liikmeks olev erakond
peab olema esindatud vähemalt veerandis 
liikmesriikides Euroopa Parlamendi 
liikmetega või riikide parlamentide 
liikmetega või niisuguste piirkondlike 
parlamentide või assambleede liikmetega, 
kellel on seadusandlikud volitused ja 
kellest on teatatud Euroopa Parlamendile, 
või

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) see peab tagama nii naiste kui ka 
meeste esindatuse oma siseüksustes ning 
toetama soolist võrdõiguslikkust 
valimisnimekirjade koostamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik
õiguslik tunnustus ja õigusvõime kõigis 
liikmesriikides.

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik 
õigusvõime kõigis liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega reguleerimata 
juhtudel või kui küsimus on reguleeritud 
osaliselt, reguleeritakse määrusega 
hõlmamata aspektide puhul Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse tegevust
asukohaliikmesriigis vastavalt nendele 
siseriiklikele õigusaktidele, mida 
kohaldatakse erakonna või sihtasutuse 
põhikirjas osutatud õigusliku vormi 
suhtes. Euroopa tasandi erakonna ja 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust teistes liikmesriikides 
reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide 
asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

2. Käesoleva määrusega või asjaomaste 
põhikirjadega reguleerimata või üksnes 
osaliselt reguleeritud juhtudel 
reguleeritakse Euroopa tasandi erakonna ja 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust asukohaliikmesriigi 
õigusaktidega. Euroopa tasandi erakonna 
ja Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
tegevust teistes liikmesriikides 
reguleeritakse kõnealuste liikmesriikide 
asjaomaste siseriiklike õigusaktide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks.

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui 
referendumid puudutavad Euroopa 
Liiduga seotud küsimusi.
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