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HLAVA I: NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ ZÁKLAD, CÍLE

Článek 1 – Název sdružení
Sdružení se zakládá pod názvem „Sdružení bývalých poslanců Evropského parlamentu“, dále
jen „Sdružení“.
Jeho zakladateli jsou:
BALFE Richard - 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Spojené království
Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Spojené království
SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Německo.

Článek 2 – Právní základ
Sdružení je neziskovou organizací (association sans but lucratif, a.s.b.l) registrovanou podle
belgických právních předpisů (zákon ze dne 27. června 1921 udělující právní subjektivitu
neziskovým sdružením a zákon ze dne 14. listopadu 1983 o kontrole poskytování a využívání
některých dotací).

Článek 3 – Sídlo sdružení
Sdružení má registrované sídlo v prostorách Evropského parlamentu, rue Wiertz, 1047 Brusel,
Bruselský region, Belgie.

Článek 4 – Cíle a doba trvání sdružení
1. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
2. Hlavními cíli sdružení jsou:
a) sdružovat bývalé poslance a poskytovat jim prostor pro setkání, diskuse a kulturní, odborné
a společenské akce,
b) usnadňovat výměnu informací a zpráv mezi bývalými poslanci Evropského parlamentu,
c) podporovat vztahy mezi bývalými a současnými poslanci Evropského parlamentu
vytvářením a používáním informační sítě,
d) využívat zkušeností bývalých poslanců k posilování parlamentní demokracie a
k podporování evropské jednoty,
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e) podporovat kontakty mezi podobnými organizacemi v Evropě a mimo Evropu, například
sdruženími bývalých poslanců na národní úrovni, a zejména s Evropským parlamentním
sdružením,
f) obecně podporovat diskusi o vývoji Evropské unie v oblasti politiky, veřejného mínění a
zkoumat její dopady na orgány, místní úřady a občany,

HLAVA II: ČLENSTVÍ
Článek 5 – Členství ve sdružení
1. Počet členů sdružení musí být nejméně tři.
2. Poslanci Evropského parlamentu, jejichž funkční období skončilo a kteří mají zájem do
sdružení vstoupit, mohou podat písemně žádost o členství. Členství schvaluje řídící výbor.
3. Členy sdružení nemohou být osoby, které byly zbaveny svého mandátu nebo které jsou
příslušníky organizace porušující základní lidská práva.
4. Seznam členů sdružení, v němž jsou v abecedním pořadí uvedena jejich příjmení, jména,
adresy a státní příslušnost, musí být uložen v rejstříku civilního soudu příslušného dle sídla
sdružení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění stanov sdružení. Kromě toho musí být u
členů, kteří nejsou belgickými občany, případně uvedeno, že jsou vedeni v evidenci
obyvatelstva. Seznam je každoročně doplňován uvedením v abecedním pořadí všech změn,
k nimž u členů došlo. Každá osoba může do seznamu bezplatně nahlédnout1.
5. Sdružení nabývá právní subjektivitu.2

Článek 6 – Ukončení a pozastavení členství
1.

Členství ve sdružení zaniká:
a) úmrtím,
b) vystoupením,
c) vyloučením.

2. V případě vystoupení musí člen zaslat řídícímu výboru písemnou žádost.
3. Členství může být rovněž ukončeno vyloučením z důvodů:
a) závažného pochybení,
b) nerespektování cílů sdružení,
c) poškození pověsti sdružení.

1
2

Belgický zákon ze dne 28. června 1984, článek 9 (nabytí účinnosti 16. srpna 1984).
Konsolidovaný zákon ze dne 19. prosince 1939, článek 20, Hlava IV, (v).
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O vyloučení rozhoduje shromáždění členů, poté co byla dotčenému členu dána příležitost
ospravedlnit se, dvoutřetinovou většinou členů hlasujících osobně nebo na základě
písemného zastoupení (čl. 8 odst. 5).
4. Členství se pozastavuje:
a) po dobu trvání poslaneckého mandátu v případě znovuzvolení do Evropského
parlamentu,
b) dokud není zaplacen členský příspěvek (čl. 7 odst. 1),
5. Členové, kteří byli vyloučeni, a právní nástupci zesnulého člena nemohou uplatňovat vůči
sdružení žádné majetkové nároky.

Článek 7 – Členský příspěvek a finanční ustanovení
1. Členové sdružení jsou povinni platit roční členský příspěvek. Roční příspěvek je splatný ke
dni, který předchází konání valné hromady v každém kalendářním roce. Nezaplacením
příspěvku do dne splatnosti členství zaniká a již není možné požívat výhody členství.
2. Výši ročního příspěvku stanovuje každoročně prostou většinou hlasů řádné shromáždění
členů. Na období do 31. prosince 2002 je roční příspěvek 50 eur, na rok 2003 je příspěvek 50
eur, na rok 2004 je příspěvek 100 eur, ale 50 eur pro nové členy, kteří vstoupí do sdružení po
volbách. Poté každý rok stanovuje shromáždění členů roční členský příspěvek na rok
následující po roce, v němž se koná řádné shromáždění členů.
3. Sdružení může přijímat finanční, administrativní a jinou podporu od Evropského parlamentu.
4. Sdružení je oprávněno přijímat dary za života dárce, odkazy ze závěti a jiné dary od
bývalých nebo současných členů a se souhlasem řídícího výboru dary, sponzorské dary,
příspěvky a dotace od jiných osob nebo subjektů.
5. Členové osobně neručí za závazky, které na sebe vzalo sdružení.

HLAVA III: ORGÁNY SDRUŽENÍ
Orgány sdružení jsou shromáždění členů a řídící výbor.

Článek 8 – Řádné shromáždění členů
1. Řádné shromáždění členů se svolává alespoň jednou ročně v prostorách Evropského
parlamentu.
4/9

CS

2. Řádné shromáždění členů se skládá ze všech členů sdružení. Předsedá mu předseda řídícího
výboru nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda.
3. Pozvánky na schůzi shromáždění se zasílají spolu s pořadem jednání nejméně dva měsíce
před stanoveným termínem schůze. Změny návrhu pořadu jednání musí být schváleny
většinou přítomných členů.
4.Úkolem shromáždění členů je zejména:
a) přijímat a schvalovat samostatným hlasováním výroční zprávu, finanční zprávu
a rozpočet předložené řídícím výborem spolu s zprávou auditorů,
b) stanovit výši členského příspěvku na následující rok (čl. 7 odst. 2),
c) provádět změny stanov (článek 15),
d) zvolit řídící výbor. Volba se provádí tajným hlasováním. Volná místa se obsazují
kandidáty, kteří získali největší počet hlasů.
5. Každý člen má jeden hlas. Není-li stanoveno jinak, shromáždění členů přijímá svá rozhodnutí
prostou většinou hlasů členů, kteří se hlasování účastní nebo jsou při něm zastoupeni na
základě písemné plné moci. Kterýkoli jednotlivý člen může být zmocněn neomezeným
počtem jiných členů. Člen, který udělí jinému členu nebo předsedovi shromáždění plnou moc,
může ve svém formuláři pro hlasování v zastoupení uvést, jakým způsobem se má jeho
jménem hlasovat. Toto rozhodnutí je pro člena jednajícího jako zmocněnec závazné.
.
6. Shromáždění členů je usnášeníschopné pouze, je-li přítomno nebo zastoupeno nejméně 50 %
členů. Není-li shromáždění členů na první schůzi usnášeníschopné, svolává se o hodinu
později další schůze shromáždění, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných
nebo zastupovaných členů.
7. Zápisy ze schůzí řádného shromáždění členů pořizuje tajemník sdružení a zasílá je všem
členům sdružení ve lhůtě dvou měsíců.

Článek 9 – Auditoři
1. Shromáždění členů jmenuje dva členy sdružení auditory, kteří provádějí účetní kontrolu
sdružení a předkládají zprávu řádnému shromáždění členů,
2. Shromáždění členů určí rovněž specializovanou auditorskou firmu přijatelnou pro
shromáždění členů i Evropský parlament, která provádí každý rok účetní kontrolu sdružení
a předkládá zprávu Evropskému parlamentu a řádnému shromáždění členů prostřednictvím
řídícího výboru.
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Článek 10 – Mimořádné shromáždění členů
Mimořádné shromáždění členů svolává předseda nebo jeho zástupce nejméně jeden měsíc před
stanoveným termínem schůze v souladu s pravidly uvedenými v článku 8,
1. považuje-li to řídící výbor za nutné nebo požádá-li o to jedna pětina členů sdružení;
2. aby rozhodlo o rozpuštění sdružení (článek16).

Článek 11 – Řídící výbor
1. Řídící výbor má plnou moc spravovat a řídit činnost sdružení v souladu s jeho cíli. Do jeho
pravomoci nespadají pouze úkony, které jsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny
shromáždění členů sdružení. Členové řídícího výboru osobně neručí za závazky sdružení.
Řídící výbor může využít služeb externích odborníků, aby mu byli nápomocni pří správě a
řízení sdružení.
2. Hlavním úkolem řídícího výboru je zajišťovat celkovou činnost sdružení mezi schůzemi.
Výbor připravuje jednání shromáždění členů a provádí jeho rozhodnutí. V případě potřeby
může sdružení k řízení každodenní činnosti zaměstnat stálé pracovníky, jejichž práci
kontroluje řídící výbor. Sdružení může delegovat každodenní řízení činnosti sdružení, včetně
příslušného podpisového práva. Řídící výbor může obdobně delegovat všechna podpisová
práva. Řídící výbor, zastupovaný předsedou, vede jménem sdružení všechny soudní spory, ať
již na straně žalobce nebo žalovaného. Členové výboru nenesou osobní odpovědnost na
základě své funkce a jejich odpovědnost vyplývá pouze z výkonu jejich úředních povinností.
3. Řídící výbor zastupuje sdružení při jednáních s třetími stranami, veřejnými a soukromými
subjekty a jedná jménem sdružení.
4. Odpovídá za řádné plnění cílů sdružení (článek 4).
5. Odpovídá za organizaci zvláštních akcí, například zájezdů a jiných kulturních a
společenských akcí.
6. Na každém řádném shromáždění členů předkládá řídící výbor návrh programu akcí na
následující rok. Po případných změnách a po schválení se program rozesílá všem členům
sdružení.
7. Jednotliví členové sdružení, kteří nejsou členy řídícího výboru, mohou být pověřeni řídícím
výborem plněním zvláštních úkolů nebo funkcí.
8. Řídící výbor se skládá z deseti členů volených na období dvou let. Po svém zvolení zvolí
členové výboru ze svých řád předsedu, místopředsedu, pokladníka a tajemníka.
9. Kolegium kvestorů Evropského parlamentu jmenuje dva ze svých členů členy řídícího
výboru bez hlasovacího práva a rozhodne o délce jejich funkčního období.
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10. Na ustavující schůzi je do řídícího výboru voleno deset členů. Funkční období pěti členů,
kteří obdrželi nejnižší počet hlasů, je jeden rok. Na konci prvního roku a každý další rok se
volí pět členů řídícího výboru.
11. Členy řídícího výboru může odvolat většinou hlasů shromáždění členů sdružení.
12. Schůze řídícího výboru svolává předseda nejméně dvakrát ročně.
13. Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů přítomných členů řídícího výboru. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.

HLAVA IV: Rozpočet a účetní závěrka
Článek 12 – Rozpočet a účetní závěrka
1. Finanční rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
2. Účetní závěrka hospodaření za předcházející finanční rok a rozpočet na následující rok se
předkládají každý rok řádnému shromáždění členů ke schválení.
3. S výjimkou výdajů, které přímo souvisejí s výkonem povinností, nedostávají členové řídícího
výboru žádné odměny. V každém případě nesmí přímé náklady na činnost řídícího výboru
překročit 15 % ročního rozpočtu sdružení.
4. Řídící výbor předkládá shromáždění členů účetní závěrku, která byla podobena odbornému i
laickému auditu, finanční zprávu a rozpočet na následující rok.
5. Po schválení shromážděním členů jsou účetní závěrka ověřená odborným a laickým auditem,
finanční zpráva a rozpočet postoupeny Evropskému parlamentu prostřednictvím kolegia
kvestorů.

HLAVA V: FINANČNÍ ZDROJE / INFRASTRUKTURA
Článek 13 –Finanční zdroje
Sdružení získává finanční prostředky z:
1. členských příspěvků,
2. prostředků poskytovaných veřejnými a soukromými subjekty,
3. ročních dotací poskytovaných Evropským parlamentem.
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Článek 14 - Infrastruktura
1. Členové sdružení mají právo používat tato zařízení:
a) společnou kancelář („bureau de passage“) určenou k příležitostnému používání bývalými
poslanci, která je vybavena telefonem pro místní telefonní hovory v každém ze tří
pracovních míst,
b) počítače instalované ve „společné kanceláři“ (bureau de passage) s volným připojením
k internetu a intranetu,
c) vlastní webovou stránku sdružení přístupnou z domovské webové stránky Parlamentu,
d) vzdálený přístup k intranetu – v mezích možností,
e) bar vyhrazený poslancům.
2. Všichni bývalí poslanci Evropského parlamentu mají po předložení průkazu, který obdrží na
požádání, právo přístupu do:
a) budov Parlamentu v jeho třech pracovních místech a informačních kanceláří Parlamentu
v členských státech,
b) garáží Parlamentu ve třech pracovních místech,
c) knihoven Parlamentu ve třech pracovních místech,
d) restaurací a jídelen Parlamentu ve třech pracovních místech,
e) prostor Evropského parlamentního sdružení.
3. Dotazy na Evropský parlament ohledně možnosti použití nebo rozšíření poskytovaných
služeb se nejdříve zasílají prostřednictvím kolegia kvestorů Parlamentu příslušnému orgánu
Parlamentu, který spadá pod obecnou pravomoc předsednictva.

HLAVA VI: ZMĚNY STANOV A ZÁNIK SDRUŽENÍ
Článek 15 – Změny stanov
1. Řádné shromáždění členů je oprávněno měnit stanovy sdružení. Shromáždění členů může
právoplatně jednat o změnách těchto stanov, pouze pokud je předmět změn jasně uveden
v oznámení o konání zasedání a jsou-li na zasedání přítomny nebo na základě písemné plné
moci zastoupeny (čl. 8 odst. 5) alespoň dvě třetiny členů sdružení. Pozměňovací návrhy
mohou být přijaty pouze tehdy, hlasují-li pro ně alespoň dvě třetiny přítomných či
zastupovaných členů.
2. Ke schválení veškerých pozměňovacích návrhů týkajících se účelu(účelů) založení sdružení
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jsou však nutné čtyři pětiny hlasů přítomných nebo na základě písemné plné moci
zastoupených členů.
3. Jsou-li na úvodním zasedání přítomny nebo na základě písemné plné moci zastoupeny méně
než dvě třetiny členů, může být svoláno druhé zasedání, jež je oprávněno přijímat rozhodnutí
bez ohledu na počet přítomných nebo zastupovaných členů, a může přijmout pozměňovací
návrhy většinou stanovenou v odstavci 1 nebo v odstavci 2. Druhé zasedání se může konat po
uplynutí alespoň dvou týdnů od úvodního zasedání.

Článek 16 – Rozpuštění sdružení
1. Sdružení může být rozpuštěno rozhodnutím mimořádného shromáždění členů svolaného
zvláště za tímto účelem, pokud pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny přítomných nebo
zastupovaných členů (čl. 8 odst. 5). Není-li tato podmínka splněna, může být svoláno druhé
shromáždění členů, jehož rozhodnutí je platné bez ohledu na počet přítomných nebo
zastupovaných členů. Avšak rozhodnutí není přijato, pokud pro něj nehlasovala
dvoutřetinová většina přítomných členů. Jakékoli rozhodnutí týkající se rozpuštění sdružení,
které přijalo shromáždění členů, na němž byly přítomny nebo zastupovány méně než dvě
třetiny členů sdružení, podléhá schválení civilním soudem.
2. V případě rozpuštění sdružení se veškerý majetek sdružení vypořádá po dohodě
s Parlamentem. Prostory v majetku Parlamentu se vrátí Parlamentu. O prostorách získaných
mimo areál Parlamentu se rozhodne po poradě s Evropským parlamentem.

9/9

CS

