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Zadeva: Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in 
financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 
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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za pravne zadeve je ta predlog preučil v skladu s členom 110 Poslovnika Parlamenta, ki 
se nanaša na prenovitev.

Odstavek 3 tega člena se glasi: 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 180 in 181, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi 
sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično 
sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne 
notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi 
predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov 
sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu s priloženim mnenjem posvetovalne delovne skupine pravnih 
služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v 
skladu s priporočili soporočevalcev meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo 
nespremenjenih določb prejšnjega akta s temi vsebinskimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.
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Odbor za pravne zadeve je po razpravi na seji 14. junija 2022 z 19 glasovi za, 3 glasovi proti in 
brez vzdržanih glasov1 sklenil priporočiti, naj Odbor za ustavne zadeve (AFCO) kot pristojni 
odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 110 Poslovnika.

S spoštovanjem!

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Adrián Vázquez Lázara (predsednik), Sergey Lagodinsky 
(podpredsednik), Marion Walsmann (podpredsednica), Lara Wolters (podpredsednica), Raffaele Stancanelli 
(podpredsednik), Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Iban Garcia del Blanco, Esteban Gonzáles Pons, 
Virginie Joron, Gilles Lebreton, Maria-Manue Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Marion 
Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos; Brando Benifei (za Franca Robertija), Emil Radev (za Axel Vossa), 
Luisa Regimenti (za Jiří Pospíšil), René Repasi (za Tiemo Wölken), Kosma Złotowski (za Angel Dzhambazki), 
François-Xavier Bellamy (za Didier Geoffroya v skladu s členom 209(7) Poslovnika), Claude Gruffrat (za Marie 
Toussaint v skladu s členom 209(7) Poslovnika).
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Priloga
POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 11. maj 2022

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih 
političnih strank in evropskih političnih fundacij (prenovitev)
COM(2021) 734 of 25.11.2021 - 2021/0375 (COD)

Ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti njegove točke 9, se je 12. in 
14. januarja 2022 sestala posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bi proučila navedeni predlog, ki ga je predložila 
Komisija.

Posvetovalna delovna skupina1 je na teh srečanjih po proučitvi predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta za prenovitev Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij soglasno ugotovila, kot sledi.
1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporabi za označevanje 
vsebinskih sprememb:

– v členu 10(3) dodane besede „in (e)“ ter „in (d)“;
– – v členu 21(3) nadomestitev besed „na jasno viden in uporabniku prijazen način“ z 

besedami „v skladu s členom 4(1)(i)“;
– – v drugem pododstavku člena 23(7) nadomestitev sklicevanja na „členov 78 in 79 

finančne uredbe“, ki je trenutno v točki (b) člena 20(6) Uredbe (EU, Euratom) št. 
1141/2014, s sklicevanjem na „členov 98 do 100 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046“;

– – v členu 33(1) beseda „Organa“;
– v členu 33(3) besedi „do (f)“
– – v Prilogi I dodane besede „in (e)“ in „in (d)“.

2. V uvodni izjavi 22 bi bilo treba besedi „novi postopek“ nadomestiti z besedama „postopek 
preverjanja“.
3. V členu 6(1)(c), bi bilo treba sklicevanje na „točko (5)“ nadomestiti s sklicevanjem na „točko 
(4)“.
4. V členu 23(11) bi bilo treba sklicevanje na „odstavka 8 in 9“ nadomestiti s sklicevanjem na 
„odstavka 9 in 10“;
5. V členu 31(b) bi bilo treba sklicevanje na „točke (a)(vi) člena 27(2)“ nadomestiti s 

1 Posvetovalna skupina je delala na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega 
besedila.
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sklicevanjem na „člena 30(2), točka (a)(vi)“.

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da ne vsebuje vsebinskih 
sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo 
nespremenjenih določb prejšnjega akta skupaj s temi vsebinskimi spremembami ugotovila tudi, 
da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih 
sprememb.

F.DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Pravna svetovalka Pravna svetovalka Generalni direktor


