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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden för yttrandet välkomnar kommissionens förslag till förordning om stadgar för 
och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Förslaget 
omfattar en del viktiga förslag som ingår i Europaparlamentets resolution från april 2011 och 
medför därför en möjlighet till ett fullt och välfungerande erkännande av de politiska 
partiernas roll i hela EU, i enlighet med vad som anges i Lissabonfördraget (artikel 10 i 
EU-fördraget) och i stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

De europeiska politiska partiernas nya typ av juridisk personlighet är en av de nyckelpunkter 
som är av intresse för utskottet för rättsliga frågor. Den juridiska personligheten enligt 
unionslagstiftningen, så som den beskrivs i förslaget, definieras som en personlighet som 
kompletterar och ”välver sig över” redan befintlig juridisk personlighet enligt nationell lag. 
Målet är att undvika en tillämpning av ”dubbla måttstockar” i medlemsstaterna vad beträffar 
regler som är tillämpliga på nationella partier, å ena sidan, och andra kriterier som gäller för 
europeiska partier, å andra sidan. Detta syftar även till att i möjligaste mån minska 
medlemsstaternas motvilja mot förslaget.

Faktum är att partiet eller stiftelsen redan måste vara en juridisk person enligt en 
medlemsstats lagstiftning (sammanslutning eller någon annan juridisk person) och ha sitt säte 
i medlemsstaten i fråga innan partiet respektive stiftelsen kan registreras för att bli en juridisk 
person enligt unionslagstiftningen. 

Mot bakgrund av behörighetsområdet för utskottet för rättsliga frågor är även bestämmelserna 
om den interna ledningen av yttersta vikt eftersom de inte bara fastställer stränga 
gemensamma kriterier med avseende på ansvarsskyldighet och öppenhet, utan även banar väg 
för positiva spridningseffekter när det gäller de nationella partiernas interna bestämmelser 
samt uppförande. 

I förslaget föreslås de beståndsdelar som måste hanteras i stadgarna för att garantera 
interndemokrati, såsom de rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskap, formerna 
för partistämmor samt reglerna för val och beslutsfattande i alla övriga ledningsorgan. I detta 
avseende är det naturligtvis även mycket viktigt med hänvisningen till möjligheten att avföra 
ett parti ur registret om det inte uppfyllt de minimikrav som ställs på interndemokrati.

Tidsplanen för diskussionen om förslaget i Europaparlamentet är av yttersta vikt för utskottet 
för rättsliga frågor: för att garantera ett effektivt antagande av förordningen rekommenderar 
utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentets ståndpunkt antas i god tid inför 
förberedelserna av valet till Europaparlamentet våren 2014.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, eller 

(b) Den eller dess medlemspartier 
företräds – i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna – av ledamöter i 
Europaparlamentet eller av ledamöter i de 
nationella parlamenten eller av ledamöter 
i de regionala parlament eller regionala 
församlingar som har 
lagstiftningsbefogenheter och som har 
meddelats som sådana parlament eller 
församlingar till Europaparlamentet, eller

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den garanterar jämställdhet i sina 
interna organ och främjar jämställdhet i 
sammansättningen av röstlängderna.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska åtnjuta fullständigt 
juridiskt erkännande och ha rättskapacitet 
i alla medlemsstater.

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska ha full rättskapacitet 
i alla medlemsstater.
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Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För frågor som inte regleras i denna 
förordning eller frågor som endast delvis 
regleras här ska de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna, till de delar som 
inte regleras i denna förordning, lyda 
under den nationella lagstiftning som är 
tillämplig på den associationsform som 
anges i partiets eller stiftelsens stadgar i 
den medlemsstat där de har sitt säte.
Europeiska politiska partiers och stiftelsers 
verksamhet i andra medlemsstater ska lyda 
under gällande nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

2. För frågor som inte regleras eller som 
endast delvis regleras i denna förordning
eller i respektive stadgar ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna lyda 
under lagstiftningen i den medlemsstat där 
de har sitt säte. Europeiska politiska 
partiers och stiftelsers verksamhet i andra 
medlemsstater ska lyda under gällande 
nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar.

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar, med undantag för 
folkomröstningar som rör frågor med 
anknytning till Europeiska unionen.

Or. en
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