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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk 
szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0364),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 191. cikkére, amely alapján
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0202/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a módosított bizottsági javaslatot;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) 2006. március 23-i, a 2004/2003/EK 
rendelet alkalmazásáról szóló 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
úgy ítélte meg, hogy a rendelet számos 
ponton jobbításra szorul, a 2003-ban való 
hatályba lépése óta szerzett tapasztalatok 
tükrében.

(2) 2006. március 23-i, a 2004/2003/EK 
rendelet alkalmazásáról szóló 
állásfoglalásában, amellyel eleget tett 
ennek a feladatnak, az Európai Parlament 
úgy ítélte meg, hogy a rendelet számos 
ponton jobbításra szorul, a 2003-ban való 
hatályba lépése óta szerzett tapasztalatok 
tükrében, és arra biztatott, hogy vizsgálják 
európai szintű politikai alapítványok 
alapításának lehetőségét. 
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Indokolás

Pontosító kiegészítés.

Módosítás: 2
(4) preambulumbekezdés

(4) Továbbra is fontos cél a polgárok 
lehető legszélesebb körű részvételének 
biztosítása az Unió demokratikus életében. 
Ebben az összefüggésben az ifjúsági 
szervezetek különleges szerepet 
játszhatnak a fiatalok között az Unió 
politikai rendszere iránti érdeklődés és az 
arra vonatkozó konkrét ismeretek 
támogatásában, tevékenyen előmozdítva a 
fiatalok részvételét az európai szintű 
demokratikus tevékenységekben.

(4) Továbbra is fontos cél a polgárok 
lehető legszélesebb körű részvételének 
biztosítása az Unió demokratikus életében. 
Ebben az összefüggésben az ifjúsági 
szervezetek különleges szerepet 
játszhatnak a fiatalok között az Unió 
politikai rendszere iránti érdeklődés és az 
arra vonatkozó konkrét ismeretek 
támogatásában, tevékenyen előmozdítva a 
fiatalok részvételét az európai szintű 
demokratikus tevékenységekben. Felhívják 
az európai szintű politikai pártokat, hogy 
tegyék lehetővé és támogassák a hozzájuk 
közel álló politikai ifjúsági szervezetek 
munkáját.

Indokolás

Pontosító kiegészítés.

Módosítás: 3
(7) preambulumbekezdés

(7) Az európai szintű politikai pártok 
finanszírozását elősegítő feltételek
megteremtése érdekében, egyúttal a 
megfelelő hosszú távú pénzügyi tervezés 
biztosítására ösztönözve a pártokat, ki kell 
igazítani a társfinanszírozási minimum 
követelmény szintjét.

(7) Az európai szintű politikai pártok 
finanszírozásához szükséges előfeltételek
javítása érdekében, egyúttal a megfelelő 
hosszú távú pénzügyi tervezés biztosítására 
ösztönözve a pártokat, ki kell igazítani a 
társfinanszírozási minimum követelmény 
szintjét. Célszerű az európai szintű 
politikai alapítványok tekintetében 
ugyanazt a társfinanszírozási 
minimumkövetelményt előírni. 

Indokolás

Pontosító kiegészítés. Lásd a 7. módosítást is. 
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Módosítás: 4
(8) preambulumbekezdés

(8) Az európai parlamenti választások 
európai jellegének erősítése és 
előmozdítása érdekében egyértelműen 
rögzítendő, hogy az EU költségvetéséből 
kapott előirányzatokat az európai szintű 
politikai pártok által az európai parlamenti 
választások keretében folytatott 
kampányok finanszírozásához is fel lehet 
használni, feltéve, hogy ez nem jelenti 
nemzeti szintű politikai pártok vagy ezek 
jelöltjeinek közvetlen vagy közvetett 
finanszírozását.

(8) Az európai parlamenti választások 
európai jellegének erősítése és 
előmozdítása érdekében egyértelműen 
rögzítendő, hogy az EU költségvetéséből 
kapott előirányzatokat az európai szintű 
politikai pártok által az európai parlamenti 
választások keretében folytatott 
kampányok finanszírozásához is fel lehet 
használni, feltéve, hogy ez nem jelenti 
nemzeti szintű politikai pártok vagy ezek 
jelöltjeinek közvetlen vagy közvetett 
finanszírozását. Az európai szintű politikai 
pártok európai parlamenti választásokkal 
kapcsolatos tevékenységei megengedettek, 
amennyiben kiegészítik, de nem
helyettesítik a nemzeti politikai pártok 
fellépéseit.

Indokolás

Die für das Bestehen und die Tätigkeit von politischen Parteien auf europäischer Ebene 
grundlegende Norm des EG-Vertrags (Artikel 191) erkennt an, dass diese dazu beitragen, den 
politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen. Der Wille der Bürger 
wird vor allem in den Wahlen zum Europäischen Parlament zum Ausdruck gebracht. Es ist 
daher zwingend, den politischen Parteien auf europäischer Ebene zu gestatten, auch im 
Rahmen der Wahlen zum Europäischen Parlament eine gewisse Rolle zu spielen. Diese 
Aktivitäten ergänzen die Kampagnen der nationalen Parteien, die ihnen als Mitglieder 
angehören. Sie stellen, soweit sie diesen ergänzenden Charakter einhalten, keine Form der 
unzulässigen Finanzierung nationaler Parteien dar. Sie müssen im übrigen die Vorschriften 
des jeweiligen Mitgliedstaats über die Führung von Wahlkämpfen beachten.

Módosítás: 5
1. cikk (3) bekezdés

4. cikk (6) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

(6) Az európai szintű politikai alapítvány 
részére biztosított források csak ez utóbbi a 

(6) Az európai szintű politikai alapítvány 
részére biztosított források csak ez utóbbi a 
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2. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel 
összhangban folytatott tevékenységének 
finanszírozásához használhatók fel.

2. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseivel 
összhangban folytatott tevékenységének 
finanszírozásához használhatók fel, és 
semmiképpen nem használhatók fel 
választási küzdelmekkel összefüggő 
tevékenységek finanszírozására.

Indokolás

E helyen célszerűnek tűnik a kifejezett pontosítás. Az európai politikai pártok megengedett 
forrásfelhasználásával kapcsolatban lásd a 8. cikk új változatát.

Módosítás: 6
1. cikk (5) bekezdés

6. cikk (3) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

(3) Az európai szintű politikai alapítvány 
tagjának minősülő nemzeti politikai 
alapítványoktól, valamint az európai szintű 
politikai pártoktól származó 
hozzájárulásokat el lehet fogadni. Ezek 
nem haladhatják meg az említett alapítvány 
éves költségvetésének 40 %-át.

(3) Az európai szintű politikai alapítvány 
tagjának minősülő nemzeti politikai 
alapítványoktól, valamint az európai szintű 
politikai pártoktól származó 
hozzájárulásokat el lehet fogadni. Ezek 
nem haladhatják meg az említett alapítvány 
éves költségvetésének 40 %-át, és nem 
származhatnak olyan forrásokból, 
amelyeket valamely európai szintű 
politikai párt e rendelet szerint az Európai 
Unió általános költségvetéséből kapott. 

Indokolás

A korlátozó értelmű kiegészítés annak kifejezett kizárásához szükséges, hogy egy alapítvány a 
finanszírozásából önerőből megszerzendő 15%-os részt is közvetetten uniós forrásokból 
szerezze meg, mégpedig olyan forrásokból, amelyeket egy párt az Unió költségvetéséből kap, 
majd hozzájárulásként az alapítványnak juttat.

Módosítás: 7
1. cikk (9) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

(2) Az Európai Unió általános 
költségvetését terhelő finanszírozás 
mértéke nem haladhatja meg az európai 
szintű politikai párt vagy politikai 
alapítvány költségvetésének 85%-át. A 
bizonyítási teher az adott európai szintű 
politikai pártot terheli.

(2) Az Európai Unió általános 
költségvetését terhelő finanszírozás 
mértéke nem haladhatja meg az európai 
szintű politikai párt vagy politikai 
alapítvány költségvetésének 85%-át. A 
bizonyítási teher az adott európai szintű 
politikai pártot terheli.
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Indokolás

E javítás nélkül nem lenne rögzített a politikai alapítvány költségvetésén belül a támogatás 
maximális aránya és szabályozási hézag keletkezne. A javítás azonban nem érint minden 
nyelvi változatot. Az angol és a francia változat tartalmazza az itt elvégzett kiegészítést. 
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INDOKOLÁS

Az előadó teljes mértékben üdvözli a Bizottság javaslatát és elfogadását ajánlja az általa
javasolt módosításokkal, amelyek célja túlnyomórészt a pontosítás. Fenntartja annak 
lehetőségét, hogy további módosításokra tegyen javaslatot, amelyek a Tanácsban folyó 
vitákra tekintettel válhatnak szükségessé.

A javaslat három témakört ölel fel, amelyek mindegyikét érintette az Európai Parlament 
európai politikai pártokkal foglalkozó legutóbbi állásfoglalása, amely megvonta az addigi
finanszírozás mérlegét és javaslatot tett annak javítására és továbbfejlesztésére1. E témakörök 
a következők:

1. a finanszírozási előírások hozzáigazítása az eszközök felhasználása tekintetében a politikai 
pártok meghatározott igényeihez2,

2. az európai politikai pártok szerepének elismerése az európai parlamenti választásokkal 
kapcsolatban, és ezzel együtt annak kifejezett elismerése, hogy jogszerű a támogatások e célra 
történő felhasználása3, és

3. az európai politikai pártok tevékenységét politikai tájékoztatási és képzési munkák révén 
kiegészítő, európai szintű politikai alapítványok támogatásának lehetősége4.

Az egyes témákról részletesen: 

1. Finanszírozási előírások

Az ismétlések elkerülése érdekében utalunk a bizottsági javaslat részletes indokolására. Az 
európai politikai pártok következő két, a gyakorlatban megalapozottnak bizonyult 
kívánságáról van szó:

– a párt adott évi összes bevétele 25%-ának a következő év első három hónapjára való 
továbbvihetősége, és ezáltal nagyobb rugalmasság a kiadások alakítása terén az egyik 
költségvetési évből a következőbe való átlépéskor, hogy rövidtávon reagálni lehessen a 
megváltozott körülményekre, és

– tartalékok képzésének lehetősége több éven át saját eszközökből (adományok, tagpártok és 
egyéni tagok hozzájárulásai) meghatározott mértékig, amelyet a Bizottság javaslata az európai 
politikai pártok átlagos összes eszközének 100%-ára korlátoz.

  
1 A 2006. március 23-i állásfoglalás az Alkotmányügyi Bizottság jelentése alapján (A6-0042/2006), előadó: Jo 
Leinen 
2 Az állásfoglalás 13. bekezdésének d) és e) pontja
3 Az állásfoglalás 14. bekezdésének c) pontja
4 Az állásfoglalás 14. bekezdésének c) pontja



PR\678473HU.doc 11/13 PE 392.246v01-00

Külső fordítás

HU

Az egyik új rendelkezés kivételt képez a költségvetési rendelet 109. cikkében megfogalmazott 
úgynevezett „nonprofit-szabály” alól, amely lényegében azt mondja ki, hogy a költségvetési 
év végén a támogatásra jogosult intézménynek nyújtott „támogatásból” nem maradhat semmi 
a pénztárban. Bebizonyosodott, hogy a „támogatás” költségvetési rendeletben szereplő 
fogalma – amelynek nyomán az európai politikai pártok finanszírozását alapvetően 
kialakították – csak korlátozottan vihető át a politikai pártok sajátosságaira és igényeire.

A második új rendelkezést a Bizottság szintén a nonprofit-szabály alóli kivételnek tekinti és 
nevezi. Felfogható azonban pontosításként is, amely a norma értelmét és célját juttatja 
kifejeződésre, vagyis azt, hogy maga a támogatás nem vezethet év végi többlethez, ez 
azonban nem vonatkozik a harmadik felektől kapott adományokból és tagi hozzájárulásokból 
származó saját eszközökre. 

2. Az európai politikai pártok szerepe az európai parlamenti választásokban

A Bizottság tisztáz javaslatával egy kérdést, amelyet a hatályos rendelet kifejezetten nem 
szabályoz. Újra és újra felvetődött az az érv, miszerint az európai szintű pártok elismerésének 
csak akkor van értelme, ha megengedik számukra, hogy az európai parlamenti választási 
küzdelmekben is szerepük legyen. Valójában ez az értelmezés már a rendelet jogalapját 
képező és a Maastrichti-Szerződéssel bevezetett normának, az EK-Szerződés 191. cikkének a 
megfogalmazásához is közel áll. Hogyan is válhatnának e pártok az európai politikai közélet
tényezőivé, illetve hogyan is járulhatnának hozzá a polgárok körében az európaiság tudatának
kialakításához és politikai akaratuk kinyilvánításához, ha a választási küzdelmek keretében 
nem tevékenykedhetnek. Az európai politikai pártok az ilyen tevékenységekre 
felhasználhatják a számukra nyújtott pénzügyi támogatást is. Amint azt a megfelelő 
preambulumbekezdéshez tartozó egyedi indokolásban (a (8) preambulumbekezdésre 
vonatkozó 4. módosítás) kifejtettük, az európai politikai pártok európai parlamenti 
választással összefüggő, a nemzeti pártok kampányait kiegészítő tevékenységei nem 
tekinthetők a mindenkori tagpárt vagy tagpártok nem megengedett „finanszírozásának”.

A javaslat megfelelő rendelkezésének megfogalmazása – a rendelet 8. cikke (3) bekezdésének 
új változata – mindenesetre tartalmaz egy szépséghibát, ami egy félreérthető 
megfogalmazásra vezethető vissza, amely már a rendelet hatályos változata 3. cikkének d) 
pontjában is szerepel: ha a 8. cikk (3) bekezdésében „európai parlamenti választásokról” van 
szó, „az európai szintű politikai pártok által a 3. cikk d) pontja alapján az európai parlamenti 
választások keretében folytatott kampányok” nem azt jelenti, hogy az európai politikai 
pártnak saját jelölteket kell állítania a választásokon, hiszen azt egyelőre nem teheti meg, 
hanem azt, hogy ezt a hozzá tartozó tagpártoknak kell tenniük vagy legalább is be kellett 
jelenteniük az erre vonatkozó szándékukat.

3. Az európai szintű politikai alapítványok támogatása

A bizottsági javaslat legfontosabb újítása annak a lehetőségnek a megnyitása, hogy az európai 
politikai pártok mellett a velük kapcsolatban álló európai szintű politikai alapítványok is 
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támogatásban részesülhessenek az Unió költségvetéséből. Számos tagállamban működnek a 
pártokhoz közel álló politikai alapítványok. Már a politikai alapítványok együttműködésének 
határokon átnyúló formái is léteznek5. Régóta hiányzik azonban az olyan alapítványok 
létrehozásának szabályozási kerete és pénzügyi alapja, amelyek közel állnak a fennálló 
európai szintű politikai családokhoz és bizonyos olyan funkciókat töltenek be, amelyekkel az 
európai politikai pártok nem tudnak vagy nem megfelelő mértékben tudnak foglalkozni.
Ennek orvoslása érdekében a Bizottság a 2007-es évre egy kísérleti projektet indított el, amely 
lehetővé teszi európai politikai alapítványok alapításának és tevékenységei szervezésének 
pénzügyi támogatását6. Ez mindazonáltal legfeljebb 2 évre korlátozódik és csak átmeneti 
megoldást képez, amíg nem áll rendelkezésre a pénzügyi támogatás jogalapja. Az európai 
politikai alapítványok számára feladatként az európai politikai képzési munkát, az európai 
politikai viták és folyamatok megfigyelését, illetve elemzését (agytröszt funkció), valamint
egy platform megteremtését határozták meg a meglévő nemzeti alapítványok együttműködése 
számára.

Az európai politikai alapítványok tekintetében újonnan felvett rendelkezések a 
következőképpen foglalhatók össze:

– Az alapítványokat a pártokhoz hasonlóan valamely tagállam joga szerint kell létrehozni, és 
jogi személyiséggel kell rendelkezniük. Megalapíthatóak közvetlenül önálló alapítványként, 
valamint már meglévő alapítványok vagy más intézmények egyesüléseként. A rendelet –
akárcsak a pártok esetében – nem határoz meg „nyilvántartásba vételt” és ehhez kapcsolódó 
„elismerést”. Csak az Európai Parlament működési költségvetéséből való pénzügyi támogatás 
lehetősége teremtődik meg, amely bizonyos előfeltételekhez kötött.

– A támogatás előfeltétele, hogy az alapítvány közel álljon egy európai politikai párthoz, 
amelyet az Európai Unió pénzügyi támogatásban részesít. A rendelet a mindenkori pártra és a 
mindenkori alapítványra bízza e kapcsolatok részleteinek és a napi irányítás és a vezetési 
struktúra tekintetében a kettő közötti „megfelelő mértékű szétválasztásnak” a meghatározását.

– Az alapítványnak a politikai alapítványok jellegének megfelelő tevékenységi területtel kell 
rendelkeznie (az új 2. cikk 4. bekezdésében foglalt meghatározás), valamint tiszteletben kell
tartania a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben 
tartásának elvét, valamint a jogállamiság elvét. Az, hogy ez az előfeltétel teljesül-e, a pártok 
tekintetében előírt ellenőrzési eljárás (a rendelet 5. cikke) „megfelelő alkalmazása” során 
vizsgálható meg. Ezen túlmenően az alapítvány elveszíti a támogatásra való jogosultságát, ha 
ezt a vele kapcsolatban lévő párttól megvonják.

– Az alapítvány „finanszírozás iránti kérelmét azon európai szintű politikai párton keresztül 
nyújtja be, amelyhez kapcsolódik”. Ezt a megfogalmazást az Európai Parlament végrehajtási 
rendelkezéseiben pontosítani kell majd.

– Az alapítvány a támogatást csak olyan tevékenységekre használhatja fel, amelyek 

  
5 Mint például a politikai alapítványok európai hálózata 
6 15 06 07. költségvetési tétel
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megfelelnek meghatározásának, és különösen nem finanszírozhat közvetlenül vagy 
közvetetten politikai pártokat vagy nemzeti alapítványokat (a kiegészített 7. cikk, lásd ezzel 
kapcsolatban az 5. pontosító módosítást).

– Az alapítványokra a számvitel és az adományok megengedhetősége tekintetében is a 
pártokéval egyező követelmények érvényesek. A pártok legfeljebb 40%-os mértékben a 
tagjuknak minősülő alapítványoktól és az európai politikai pártoktól származó 
hozzájárulásokból finanszírozhatják magukat (lásd a 6. módosítást).

– Az alapítványok számára odaítélt támogatásokra is a végrehajtásról és ellenőrzésről szóló 9. 
cikk rendelkezéseit kell alkalmazni (a rendelet 4. cikke új (5) bekezdésének vége). Ezáltal az 
alapítványokra is érvényesek az eszközök következő évre való továbbvihetőségéről és a 
tartalékok képzéséről szóló rendelkezések is.

– A kiutalt támogatási előirányzatok elosztása az alapítványok esetében ugyanazon kulcs 
alapján történik, mint azon pártok esetében, amelyekhez kapcsolódnak (a rendelet 10. 
cikkének (1) bekezdése), azaz 15%-ot egyenlő arányban, 85%-ot pedig a kapcsolt párt európai 
parlamenti képviselőinek száma szerint osztanak el.

– A támogatást illetően a pártokra és az alapítványokra az éves költségvetés 85%-ának 
megfelelő egységes maximális arány érvényes. Ez mindkét esetben figyelembe veszi a 
kedvezményezettek sajátos körülményeit (lásd ezzel kapcsolatban a 7. módosítást).

– Az Európai Parlamentnek legkésőbb 2011. február 15-ig jelentésben kell értékelnie a 
módosított rendelet alkalmazását.


