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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 
Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām 
un to finansēšanu
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0364),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 191. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam iesniedz priekšlikumu (C6-0202/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Savā 2006. gada 23. marta Rezolūcijā 
par Regulas (EK) Nr. 2004/2003 
piemērošanu Eiropas Parlaments pauda 
viedokli, ka regula jāuzlabo attiecībā uz 
vairākiem punktiem, ņemot vērā pieredzi, 
kāda gūta kopš tās stāšanās spēkā 2003. 
gadā.

(2) Savā 2006. gada 23. marta Rezolūcijā 
par Regulas (EK) Nr. 2004/2003 
piemērošanu, ar kuru tika izpildīts šis 
uzdevums, Eiropas Parlaments pauda 
viedokli, ka regula jāuzlabo attiecībā uz 
vairākiem punktiem, ņemot vērā pieredzi, 
kāda gūta kopš tās stāšanās spēkā 2003. 
gadā, un ierosināja pārbaudīt iespēju 
dibināt politiskus fondus Eiropas līmenī.

Pamatojums

Precizējošs papildinājums.
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Grozījums Nr. 2
4. apsvērums

(4) Joprojām svarīgs mērķis ir nodrošināt 
pēc iespējas plašāku pilsoņu līdzdalību 
Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. 
Šajā kontekstā jaunatnes politiskajām 
organizācijām var būt īpaša loma, veicinot 
jauniešu interesi un stabilas zināšanas par 
Eiropas Savienības politisko sistēmu, aktīvi 
veicinot viņu līdzdalību demokrātiskos 
pasākumos Eiropas līmenī.

(4) Joprojām svarīgs mērķis ir nodrošināt 
pēc iespējas plašāku pilsoņu līdzdalību 
Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. 
Šajā kontekstā jaunatnes politiskajām 
organizācijām var būt īpaša loma, veicinot 
jauniešu interesi un stabilas zināšanas par 
Eiropas Savienības politisko sistēmu, aktīvi 
veicinot viņu līdzdalību demokrātiskos 
pasākumos Eiropas līmenī. Politiskās 
partijas Eiropas līmenī tiek aicinātas darīt 
iespējamu un sekmēt tām idejiski tuvu 
politisku jaunatnes organizāciju darbu.

Pamatojums

Precizējošs papildinājums. 

Grozījums Nr. 3
7. apsvērums

(7) Lai radītu apstākļus, kas veicinātu
Eiropas līmeņa politisko partiju 
finansēšanu, vienlaikus rosinot tās 
nodrošināt pienācīgu ilgtermiņa finanšu 
plānošanu, jāpielāgo minimālā 
līdzfinansējuma prasība.

(7) Lai uzlabotu Eiropas līmeņa politisko 
partiju finansēšanas apstākļus , vienlaikus 
rosinot tās nodrošināt pienācīgu ilgtermiņa 
finanšu plānošanu, jāpielāgo minimālā 
līdzfinansējuma prasība. Ir vēlams, lai 
politiskajiem fondiem Eiropas līmenī 
paredzētu tādu pašu līdzfinansējuma daļu.

Pamatojums

Precizējošs papildinājums. Skat. arī grozījuma priekslikumu Nr. 7. 

Grozījums Nr. 4
8. apsvērums

(8) Nolūkā tālāk stiprināt un veicināt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu Eiropas garu, 
skaidri jānosaka, ka no ES budžeta 
saņemtās apropriācijas var izlietot arī 
Eiropas līmeņa politisko partiju vadīto 
kampaņu finansēšanai saistībā ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, ja tā nav valstu 

(8) Nolūkā tālāk stiprināt un veicināt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu Eiropas garu, 
skaidri jānosaka, ka no ES budžeta 
saņemtās apropriācijas var izlietot arī 
Eiropas līmeņa politisko partiju vadīto 
kampaņu finansēšanai saistībā ar Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, ja tā nav valstu 
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politisko partiju vai to kandidātu tieša vai 
netieša finansēšana,

politisko partiju vai to kandidātu tieša vai 
netieša finansēšana, Eiropas līmeņa 
politisko partiju pasākumi, kas ir saistīti 
ar Eiropas Parlamenta velēšanām, ir 
pieļaujami, ja tie papildina valsts līmeņa 
politisko partiju darbības, bet nevis aizstāj 
tās.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 3. PUNKTS

4. panta 6. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

6. Eiropas līmeņa politiskam fondam 
piešķirto finansējumu drīkst izmantot 
vienīgi tā darbību finansēšanas nolūkos 
saskaņā ar 2. panta 4. punktu.

6. Eiropas līmeņa politiskam fondam 
piešķirto finansējumu drīkst izmantot 
vienīgi tā darbību finansēšanas nolūkos 
saskaņā ar 2. panta 4. punktu, bet to 
nekādā gadījumā nedrīkst izmantot 
pasākumuiem, kas saistīti ar vēlēšanu 
cīņu.

Pamatojums

Šeit, šķiet, vajadzīgs nepārprotams precizējums. Kas attiecas uz pieļaujamu Eiropas līmeņa 
politisko partiju līdzekļu izmantošanu, skat. 8. pantu jaunajā redakcijā.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 5. PUNKTS

6. panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

3. Valstu politisko fondu, kas ir Eiropas 
līmeņa politiskā fonda dalībnieki, kā arī 

3. Valstu politisko fondu, kas ir Eiropas 
līmeņa politiskā fonda dalībnieki, kā arī 
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Eiropas līmeņa politisko partiju iemaksas 
Eiropas līmeņa politiskajam fondam ir 
pieļaujamas. Šīs iemaksas nedrīkst 
pārsniegt 40 % no minētā fonda gada 
budžeta.”

Eiropas līmeņa politisko partiju iemaksas 
Eiropas līmeņa politiskajam fondam ir 
pieļaujamas. Šīs iemaksas nedrīkst 
pārsniegt 40 % no minētā fonda gada 
budžeta un tās nedrīkst iegūt no 
līdzekļiem, kuri Eiropas līmeņa 
politiskajai partijai saskaņā ar šo 
direktīvu ir piešķirti no Eiropas Kopienu 
vispārējā budžeta..

Pamatojums

Šis ierobežojošais papildinājums ir nepieciešams, lai skaidri nepieļautu, ka kāds politisks 
fonds paša maksājamo līdzfinansējuma daļu 15 % apmērā iegūst no Eiropas Savienības 
līdzekļiem, proti, no līdzekļiem, kuri kādai partijai piešķirti no Eiropas Kopienu vispārējā 
budžeta,  pēc tam piešķirt šī partija tos piešķir fondam atbalsta veidā.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 9. PUNKTS

10. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

2. Finansējums, ko maksā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedz 
85 % no Eiropas līmeņa politiskās partijas 
vai fonda budžeta. Pierādīšanas pienākums 
ir attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai 
partijai.” 

2. Finansējums, ko maksā no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedz 
85 % no Eiropas līmeņa politiskās partijas 
vai politiska fonda budžeta. Pierādīšanas 
pienākums ir attiecīgajai Eiropas līmeņa 
politiskajai partijai.” 

Pamatojums

Neizdarot šo labojumu, netiktu noteikts  finansiālā atbalsta maksimālais apmērs politiskam 
fondam, un tādējādi regulējums būtu nepilnīgs. Taču labojums neattiecas uz visu valodu 
versijām. Franču un angļu valodas redakcijās jau ir iekļauts šeit izdarītais papildinājums. 
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PAMATOJUMS

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un iesaka to atbalstīt līdz ar galvenokārt 
precizējoša rakstura priekšlikumiem. Referents patur tiesības iesniegt citus grozījumu 
priekšlikumus, kas būs nepieciešami, ņemot vērā apspriešanos Padomē.

Priekšlikums attiecas uz trim tēmām, kas ietvertas Eiropas Parlamenta pēdējā rezolūcijā par 
Eiropas līmeņa politiskām partijām. Ar šo rezolūciju1 ir izvērtēts līdz šim veiktais finansējums 
un iesniegti priekšlikumi tā uzlabošanai un attīstībai, proti, par:

1. finanšu noteikumu pielāgošanu politisko partiju īpašajām vajadzībām attiecībā uz līdzekļu2

izmantošanu; 

2. Eiropas līmeņa politisko partiju lomas atzīšanu saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
un līdz ar to šim nolūkam izmantoto atbalsta līdzekļu3 likumīgas izmantošanas nepārprotamu 
atzīšanu;

3. iespēju atbalstīt Eiropas politiskos fondus, kas papildina Eiropas līmeņa politisko partiju 
darbību, īstenojot politiskās informēšanas un izglītošanas darbu4. 

Atsevišķi pa tēmām: 

1. Finanšu noteikumi

Lai izvairītos no atkārtošanās, ir jānorāda uz Komisijas priekšlikuma detalizētu pamatojumu. 
Priekšlikums attiecas uz Eiropas politisko partiju diviem lūgumiem, kuri praksē izrādījušies 
pamatoti, proti,

– politiskai partijai dotu iespēju pārvietot ne vairāk kā 25 % no gada kopējiem ienākumiem uz 
nākamā gada pirmajiem trim mēnešiem un tādējādi panākt lielāku elastību izdevumu 
veidošanā, mainoties budžeta gadam, lai īsākā laikā reaģētu uz mainīgiem apstākļiem, 

– iespēju, uzkrājot pašu partiju vairākos gados gūtos ienākumus (ziedojumus, sabiedroto 
partiju un atsevišķu biedru iemaksas), veidot finanšu rezervi līdz noteiktam līmenim, kas pēc 
Komisijas priekšlikuma nepārsniegtu 100 % no Eiropas līmeņa politisko partiju vidējā gada 
ienākuma.

Pirmais no jaunajiem noteikumiem ir atkāpe no Finanšu regulas 109. pantā paredzētā, tā 
saucamā „bezpeļņas noteikuma”, saskaņā ar kuru atbilstīgo iestāžu kasē finanšu gada beigās 

  
1 Eiropas Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūcija, pamatojoties uz Konstitucionālo jautājumu komitejas 
ziņojumu A6-0042/2006, referents: Jo Leinen
2. Rezolūcijas 13. punkta d) un e) apakšpunkts
3 Rezolūcijas 14. punkta c) apakšpunkts
4 Rezolūcijas 14. punkta a) apakšpunkts
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nedrīkst veidoties dotēto līdzekļu pārpalikums. Pieredze liecina, ka Finanšu regulas 
„dotācijas” koncepcija, kas reglamentē Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu, ir tikai 
daļēji attiecināma uz politisko partiju iezīmēm un vajadzībām.

Otrais Komisijas ierosinātais noteikums arī tiek apzīmēts kā atkāpe no „bezpeļņas 
noteikuma”. To var uzskatīt arī par noteikuma satura un mērķa precizējumu, kurš nosaka, ka 
tikai dotācijas gada beigās nedrīkst veidot pārpalikumu, toties tas neattiecas uz partijas pašas 
ienākumiem no trešo personu ziedojumiem vai biedra naudām. 

2. Eiropas līmeņa politisko partiju loma Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

Komisijas priekšlikumā tiek precizēts jautājums, kurš nav konkrēti izklāstīts spēkā esošajā 
regulā. Kā arguments arvien tiek minēts, ka partiju atzīšana Eiropas līmenī ir lietderīga tikai 
tad, ja tām ir atļauts veikt noteiktu lomu Eiropas Parlamenta vēlēšanu procesā. Faktiski jau šīs 
normas teksts, kas ir tās tiesiskais pamats un ar kuru tika ievadīts Māstrihtas Līgums, tuvina 
šādu interpretāciju EK līguma 191. pantam. Jo kā gan šīs partijas var kļūt par Eiropas 
politiskās sabiedrības dalībniekiem un veicināt pilsoņu Eiropas apziņas izveidi, kā arī 
pārstāvēt viņu politisko gribu, ja tās nevar piedalīties vēlēšanu procesā. Šādai darbībai Eiropas 
līmeņa politiska partija var izmantot tai piešķirto finansiālo atbalstu. Kā norādīts attiecīgā 
apsvēruma pamatojumā (8. apsvēruma 4. grozījums), Eiropas līmeņa politiskas partijas 
darbību saistībā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņu, kas papildina valstu partiju 
kampaņas, nevar uzskatīt par ar to saistītas partijas vai partiju nelikumīgu „finansēšanu”.

Komisijas priekšlikumā attiecīgā regulas 8. panta 3. punkta noteikuma formulējums ir 
neprecīzs. Šī neprecizitāte ir saistīta ar regulas spēkā esošās redakcijas 3. panta 
d) apakšpunkta neskaidro formulējumu. Regulas 8. panta 3. punktā runa ir par „Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām”, kurās, kā noteikts 3. panta d) apakšpunktā, piedalās Eiropas līmeņa 
politiskās partijas, bet tas nenozīmē, ka Eiropas līmeņa politiskā partija tām izvirza savus 
kandidātus, jo līdz šim tas nav iespējams. Vēlēšanās piedalās vai vismaz izsaka nodomu to 
darīt ar to saistītās partijas.

3. Eiropas līmeņa politisko fondu atbalstīšana

Komisijas priekšlikuma nozīmīgākais jauninājums ir atļauja no Eiropas Savienības budžeta 
līdz ar Eiropas līmeņa politiskajām partijām finansēt arī ar tām saistītos Eiropas līmeņa 
politiskos fondus. Daudzās dalībvalstīs ir politiskie fondi, kas saistīti ar partijām. Jau pastāv 
politisko fondu pārrobežu sadarbība1. Ilgu laiku trūka sistēmas un finansiāla pamata, lai 
izveidotu fondus, kas būtu saistīti ar Eiropas līmeņa politiskajām grupām un veiktu funkcijas, 
kurām Eiropas līmeņa politiskās partijas nepievērš uzmanību vai pievērš to nepietiekamā 
mērā. Lai palīdzētu šai situācijā, Komisija 2007. gadā uzsāka izmēģinājuma projektu, kas dod 
iespēju finansiāli atbalstīt Eiropas līmeņa politisko fondu izveidi un to darbību2. Projekts ir 
plānots ne vairāk kā uz diviem gadiem tikai kā pagaidu risinājums, līdz būs radīts finansiāla 
atbalsta juridiskais pamats. Eiropas līmeņa politisko fondu uzdevums ir Eiropas sabiedrības 

  
1 piemēram, Eiropas politisko fondu apvienība
2 budžeta pozīcija 15 06 07
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politiskā izglītošana, Eiropas politisko debašu novērošana un analīze (zinātniski pētnieciskā 
funkcija) un pastāvošo valsts fondu sadarbības platformas izveide.

Jaunos noteikumus par Eiropas līmeņa politiskiem fondiem kopsavilkumā var formulēt šādi:

– Fondi tāpat kā partijas tiek dibināti saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem un tiem ir juridiskas 
personas statuss. Tos var dibināt gan kā pastāvīgus fondus, gan kā jau esošu fondu vai citu 
struktūru apvienību. Regula neparedz partiju un fondu ,,reģistrēšanu”, kā arī to ,,atzīšanu”. Tā 
rada iespēju, ievērojot konkrētus nosacījumus, saņemt no Eiropas Parlamenta operatīvā 
budžeta finansiālu atbalstu.

– Atbalsta priekšnoteikums ir fonda saistība ar kādu no Eiropas līmeņa politiskajām partijām, 
kura saņem Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Saskaņā ar regulu attiecīgā partija un fonds 
paši nosaka savu attiecību kārtību un pienācīgu ikdienas pārvaldības un pārvaldes struktūru 
nodalījuma pakāpi. 

– Fonda darbībai jāatbilst politiska fonda raksturīgai darbības jomai (definīcija 2. panta 
4. punktā (jauns)), un tam ir jāievēro brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību, kā 
arī tiesiskuma principi. Fondu atbilstību šiem nosacījumiem var pārbaudīt, izmantojot 
partijām paredzēto pārbaudes procedūru (regulas 5. pants). Turklāt fonds zaudē tiesības uz 
finansējumu, ja to atsaka partijai, ar kuru fonds ir saistīts.

– Eiropas līmeņa politiskais fonds finansējumu pieprasa „ar tās Eiropas līmeņa politiskās 
partijas starpniecību, ar kuru tas ir saistīts”. Šis formulējums jāprecizē Eiropas Parlamenta 
īstenošanas noteikumos.

– Dotācijas drīkst izmantot tikai fonda definētajām darbībām, kas nav politisko partiju vai 
valsts līmeņa fondu tieša vai netieša finansēšana (7. pants, papildināts, skatīt 5. grozījuma 
precizējumu).

– Prasības, kas ir izvirzītas partijām par tiesībām saņemt ziedojumus un to uzskaiti, attiecas 
arī uz fondiem. Valstu politisko fondu, kas ir Eiropas līmeņa politiskā fonda dalībnieki, kā arī 
Eiropas līmeņa politisko partiju iemaksas nedrīkst pārsniegt 40 % no minētā fonda gada 
budžeta (skatīt 6. grozījumu).

– 9. panta „Īstenošana un kontrole” noteikumus attiecina arī uz fondiem piešķirto finansiālo 
atbalstu (regulas 4. panta 5. punkts (jauns)). Līdz ar to uz fondiem attiecas arī jaunie 
noteikumi par finansējuma pārcelšanu uz nākamo gadu un par rezervju veidošanu.

– Fondiem piešķirtā finansiālā atbalsta sadalījums ir tāds pats kā partijai, ar kuru tas ir saistīts 
(regulas 10. panta 1. punkts), proti, 15 % sadala vienādās daļās un 85 % atbilstoši ar to 
saistītās partijas deputātu skaitam Eiropas Parlamentā.

– Partiju un fondu finansējums nepārsniedz 85 % no to budžeta. Tas atbilst abu saņēmēju 
īpatnībām (skatīt 7. grozījumu). 

– Eiropas Parlaments, vēlākais, līdz 2011. gada 15. februārim iesniedz novērtējuma ziņojumu 
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par grozītās regulas piemērošanu.


