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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o statutu in financiranju evropskih političnih 
strank in evropskih političnih fundacij, ki ga je pripravila Komisija. Predlog vključuje nekaj 
pomembnih predlogov iz resolucije Evropskega parlamenta iz aprila 2011 in tako določa 
možnost popolnega in delujočega priznavanja vloge političnih strank po EU, kot je navedeno 
v Lizbonski pogodbi (člen 10 PEU) in v Listini o temeljnih pravicah. 

Novi status pravne osebe evropskih političnih strank je ena od osrednjih točk, ki jim je Odbor 
za pravne zadeve posvetil pozornost. Status pravne osebe po zakonodaji Unije, kot je 
predstavljen v predlogu, je opredeljen kot da dopolnjuje in „prekriva“ prej obstoječ status 
pravne osebe po nacionalnem pravu. Namen je preprečiti „dvojne standarde“ v državah 
članicah pri predpisih, ki se uporabljajo za nacionalne stranke, in drugih merilih, namenjenimi 
evropskim strankam. Cilj je tudi čim bolj zmanjšati odpor držav članic do predloga.

Preden se stranka ali fundacija registrira, da bi pridobila status pravne osebe v skladu s 
pravom Unije, mora namreč že imeti status pravne osebe v skladu s pravom ene od držav 
članic (o združenjih ali drugo) in svoj sedež v tej državi. 

Kar zadeva pristojnosti Odbora za pravne zadeve so izjemno pomembna tudi pravila 
notranjega upravljanja, saj ne določajo zgolj izpopolnjenih skupnih meril odgovornosti in 
preglednosti, temveč so tudi prvi korak na poti k razširitvi v notranja pravila in ravnanje 
nacionalnih strank. 

V predlogu so navedeni elementi, ki jih je treba razrešiti v okviru statuta, da se zagotovi 
demokratično notranje delovanje, kot so na primer pravice in dolžnosti članstva, delovanje 
generalne skupščine, procesi volitev in odločanja za vse druge upravne organe. V zvezi s tem 
je zagotovo zelo pomembna tudi omemba možnosti izbrisa stranke iz registra zaradi 
nespoštovanja minimalnih predpisov glede notranje demokracije.

Za Odbor za pravne zadeve pa je najpomembnejši časovni razpored razprave o predlogu v 
Evropskem parlamentu: Odbor za pravne zadeve priporoča, da se za zagotovitev učinkovitega 
sprejetja uredbe, stališče Evropskega parlamenta sprejme pravočasno z vidika priprav na 
evropske volitve spomladi leta 2014.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana s poslanci Evropskega 
parlamenta ali v nacionalnih parlamentih
ali regionalnih parlamentih ali regionalnih 
skupščinah, ali 

(b) v vsaj eni četrtini držav članic je 
zastopana sama ali so zastopane stranke, 
ki so njene članice, s poslanci Evropskega 
parlamenta ali s poslanci nacionalnih 
parlamentov ali s poslanci regionalnih 
parlamentov ali skupščin, ki imajo 
zakonodajne pristojnosti, o katerih je bil 
Evropski parlament obveščen, ali

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zagotavljati mora zastopanost spolov 
v svojih internih organih ter spodbujati 
enako zastopanost spolov v sestavi list 
kandidatov za volitve.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije uživajo polno pravno 
priznanje in pravno sposobnost v vseh 
državah članicah.

Evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije uživajo polno pravno 
sposobnost v vseh državah članicah.



PA\920273SL.doc 5/6 PE500.627v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja
ali jih ureja le delno, vidike delovanja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, ki niso zajeti v tej 
uredbi, urejajo nacionalni zakoni države 
članice, v kateri imajo sedež, ki se 
uporabljajo za pravno obliko, navedeno v 
statutu zadevne stranke ali fundacije.
Dejavnosti, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
izvajajo v drugih državah članicah, urejajo 
ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ali 
ustrezni statuti ne urejajo ali jih urejajo le 
delno, evropske politične stranke in 
evropske politične fundacije urejajo 
zakoni države članice, v kateri imajo sedež.
Dejavnosti, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
izvajajo v drugih državah članicah, urejajo 
ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj.

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj, razen če referendumi ne 
zadevajo vprašanj, povezanih z Evropsko 
unijo.

Or. en
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