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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl Reglamento dėl Europos politinių 
partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo. Pasiūlyme pateikta keletas svarbių 
2011 m. balandžio mėn. EP rezoliucijos pasiūlymų; pasiūlymu taip pat nustatoma galimybė 
visiškai ir veiksmingai pripažinti politinių partijų vaidmenį visoje ES, kaip nurodyta 
Lisabonos sutartyje (ES sutarties 10 straipsnyje) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje.

Naujas Europos politinių partijų teisinis subjektiškumas – vienas iš esminių Teisės reikalų 
komitetui aktualių aspektų. Kaip nurodyta pasiūlyme, pagal Sąjungos teisę reglamentuojamas 
teisinis subjektiškumas apibrėžiamas kaip papildomojo pobūdžio visuotinis iki šiol pagal 
nacionalinę teisę reglamentuotas teisinis subjektiškumas. Siekiama išvengti valstybėse narėse 
taikomų dvigubų standartų, atsirandančių dėl skirtingų nacionalinėms partijoms taikomų 
taisyklių ir kitų Europos partijoms taikomų kriterijų. Taip pat siekiama sumažinti valstybių 
narių pasipriešinimą dėl pasiūlymo.

Partijos ar fondai, norėdami įsiregistruoti ir įgyti teisinį subjektiškumą pagal Sąjungos teisę, 
jau turi būti įgiję teisinį subjektiškumą pagal valstybės narės teisę (turi būti asociacija ar turėti 
kitą teisinę formą) ir šioje valstybėje turėti būstinę.

Teisės reikalų komiteto kompetencija taip pat apima kitą aspektą, šiuo atveju itin svarbios 
vidaus struktūrą reglamentuojančios nuostatos, nes jomis ne tik nustatomi bendri geresni 
atskaitomybės ir skaidrumo kriterijai, bet ir sudaromos sąlygos tam, kad naujos taisyklės 
turėtų teigiamą poveikį nacionalinių partijų vidaus taisyklėms ir elgesiui.

Pasiūlyme nagrinėjami klausimai, kuriuos būtina aptarti statute, siekiant užtikrinti 
demokratinę vidaus tvarką, pvz., narių teisės ir pareigos, generalinės asamblėjos veikimas, 
visų kitų valdymo organų rinkimai ir sprendimų priėmimo procesai. Šiuo klausimu labai 
svarbi nurodyta galimybė išbraukti partiją iš registro, jei nesilaikoma minimalių demokratinei 
vidaus struktūrai keliamų reikalavimų.

Teisės reikalų komitetui itin svarbus diskusijų dėl pasiūlymo Europos Parlamente tvarkaraštis: 
norint, kad pasiūlymas iš tikrųjų būtų priimtas, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja, 
rengiantis 2014 m. pavasarį vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams, laiku priimti 
Europos Parlamento nuomonę

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba jam turi būti 
atstovaujama nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse 
asamblėjose, arba

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam arba jam priklausančioms 
partijoms turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba nacionalinių, 
regioninių parlamentų ar asamblėjų,
turinčių įstatymų leidžiamąją galią (ir 
apie juos, kaip tokią galią turinčius 
organus, pranešta Europos Parlamentui) 
nariai, arba

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) jo vidaus organuose turi būti 
užtikrintas lyčių atstovavimas ir lyčių 
lygybė pagal lyčių pasiskirstymą rinkimų 
sąrašuose;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas turi visišką teisinį pripažinimą ir
veiksnumą visose valstybėse narėse.

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas turi visišką teisinį veiksnumą visose 
valstybėse narėse.
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Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nereglamentuojami šiuo 
reglamentu, arba, kai klausimai šiuo 
reglamentu reglamentuojami iš dalies, – su 
tais aspektais, kurie jame nenagrinėjami,
yra reglamentuojami valstybės narės, 
kurioje yra jų būstinė, teise, taikytina 
partijos arba fondo statute nurodytai 
teisinei formai. Kitose valstybėse narėse 
Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo vykdoma veikla 
reglamentuojama atitinkamais tų valstybių 
narių teisės aktais.

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nereglamentuojami šiuo 
reglamentu ar atitinkamais statutais, arba, 
kai klausimai šiuo reglamentu ar 
atitinkamais statutais reglamentuojami iš 
dalies, reglamentuojama pagal valstybės 
narės, kurioje yra jų būstinė, teisę. Kitose 
valstybėse narėse Europos politinės 
partijos arba Europos politinio fondo 
vykdoma veikla reglamentuojama 
atitinkamais tų valstybių narių teisės aktais.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti.

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti, išskyrus 
referendumus, kuriais sprendžiami su 
Europos Sąjunga susiję klausimai.

Or. en
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