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LYHYET PERUSTELUT

Lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta. Se sisältää 
muutamia tärkeitä ehdotuksia, jotka parlamentti esitti huhtikuussa 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, ja mahdollistaa näin poliittisten puolueiden aseman täysimääräisen ja 
tehokkaan tunnustamisen kaikkialla EU:ssa Lissabonin sopimuksen (SEU-sopimuksen 
10 artikla) ja perusoikeuskirjan mukaisesti. 

Euroopan tason poliittisten puolueiden uusi oikeushenkilöys on oikeudellisten asioiden 
valiokunnalle yksi ehdotuksen pääkysymyksistä. Unionin lainsäädännön mukainen 
oikeushenkilöys määritellään ehdotuksessa kansallisessa lainsäädännössä jo olemassa olevaa 
oikeushenkilöyttä täydentäväksi ja sen kattavaksi. Tavoitteena on välttää erilaisten 
vaatimusten soveltaminen jäsenvaltioissa yhtäältä kansallisiin puolueisiin sovellettavien 
sääntöjen ja toisaalta Euroopan tason puolueita koskevien muiden kriteerien osalta. Samalla 
pyritään vähentämään jäsenvaltioissa ehdotusta kohtaan tunnettua vastarintaa.

Ennen kuin puolue tai säätiö voidaan rekisteröidä ja se voi saada oikeushenkilöyden unionin 
lainsäädännön nojalla, sillä on itse asiassa jo oltava oikeushenkilöys (yhdistys tai muu) jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ja kotipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivallan kannalta sisäistä hallintoa koskevat säännöt 
ovat niin ikään erittäin tärkeitä, sillä niissä vahvistetaan vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
koskevia pitkälle kehitettyjä yhteisiä kriteerejä ja niillä saattaa olla myönteisiä 
heijastusvaikutuksia myös kansallisten puolueiden sisäisiin sääntöihin ja menettelyihin. 

Ehdotuksessa esitetään osatekijät, jotka on sisällytettävä perussääntöön puolueiden 
demokraattisen sisäisen toiminnan takaamiseksi ja joihin kuuluvat jäsenten oikeudet ja 
velvollisuudet, yleiskokouksen toiminta sekä kaikkien muiden hallintoelinten valinta- ja 
päätöksentekomenettelyt. Tältä osin erittäin tärkeä on luonnollisesti myös viittaus 
mahdollisuuteen poistaa puolue rekisteristä, jos se ei noudata sisäistä demokratiaa koskevia 
vähimmäissääntöjä.

Ehdotuksen käsittelyn aikataulu Euroopan parlamentissa on oikeudellisten asioiden 
valiokunnan kannalta erittäin tärkeä. Jotta asetuksen hyväksyminen voidaan käytännössä 
taata, oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa, että Euroopan parlamentti vahvistaa 
kantansa hyvissä ajoin ennen keväällä 2014 pidettäviä vaaleja.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista, tai 

b) se tai sen jäsenpuolue on edustettuna 
Euroopan parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
-neuvostoissa, joilla on 
lainsäädäntövaltaa ja jotka on ilmoitettu 
Euroopan parlamentille, vähintään 
yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista, tai

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sen on varmistettava sukupuolten 
edustus sisäisissä elimissään ja edistettävä 
sukupuolten yhdenvertaisuutta 
ehdokasluetteloiden kokoonpanossa.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti 
tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa.

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden seikkojen tai näkökohtien osalta, 
joista ei säädetä tässä asetuksessa, 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
säätiöihin sovelletaan sitä kansallista
lainsäädäntöä, jota sovelletaan niiden 
perussäännössä mainittuun 
oikeudelliseen muotoon siinä 
jäsenvaltiossa, jossa niiden kotipaikka on.
Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
säätiön muissa jäsenvaltioissa toteuttamaan 
toimintaan sovelletaan kyseisten 
jäsenvaltioiden soveltuvaa kansallista 
lainsäädäntöä.

2. Niiden seikkojen osalta, joita ei 
säännellä lainkaan tai säännellään vain 
osittain tällä asetuksella tai Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
perussäännöllä, Euroopan tason poliittisiin 
puolueisiin ja säätiöihin sovelletaan sen 
jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa niiden 
kotipaikka on. Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön muissa jäsenvaltioissa 
toteuttamaan toimintaan sovelletaan 
kyseisten jäsenvaltioiden soveltuvaa 
kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen.

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen, paitsi jos kyseiset 
kansanäänestykset koskevat Euroopan 
unioniin liittyviä kysymyksiä.

Or. en


