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KAPITEL I: NAVN, HJEMSTED, RETSGRUNDLAG, FORMÅL

Artikel 1 - Foreningens navn

Foreningens navn er "Foreningen af Tidligere Medlemmer af Europa-Parlamentet",
herefter benævnt "foreningen".

Den er oprettet af :

Richard Balfe – 31, Lyndewode Road, Cambridge CB1 2HN, United Kingdom
Lord Henry Plumb – Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, United Kingdom
Ursula Schleicher – Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Deutschland.

Artikel 2 – Retsgrundlag

Foreningen er en forening uden gevinst for øje (association sans but lucratif, a.s.b.l.) i henhold
til belgisk ret (lov af 27. juni 1921 om foreninger uden gevinst for øje (loi accordant la
personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique) og
lov af 14. november 1983 om kontrol med tildelingen og anvendelsen af visse former for støtte
(loi relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions)).

Artikel 3 – Foreningens hjemsted

Foreningen har hjemsted i Europa-Parlamentets kontorer, rue Wiertz, 1047, Bruxelles
kommune, Belgien.

Artikel 4 – Foreningens formål og varighed

1. Foreningen er stiftet for ubegrænset tid.

2. Foreningens primære formål er:

a) at bringe tidligere medlemmer sammen og at tilbyde dem et forum til møder, diskussioner og
kulturelle, videnskabelige og sociale arrangementer

b) at fremme udvekslingen af oplysninger og nyheder mellem tidligere medlemmer af Europa-
Parlamentet

c) at formidle kontakt mellem tidligere og nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet ved at
tilvejebringe og bruge et informationsnetværk

d) at anvende tidligere medlemmers erfaring til at styrke det parlamentariske demokrati og tjene
den europæiske integration
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e) at fremme kontakten mellem tilsvarende organisationer i Europa og andre steder, f.eks.
foreninger af tidligere parlamentsmedlemmer på nationalt plan og navnlig European
Parliamentary Association

f) generelt at fremme diskussionen om Den Europæiske Unions udvikling på det politiske
område og i den offentlige debat og undersøge virkningerne heraf på institutionerne, de lokale
myndigheder og borgerne.

KAPITEL II : MEDLEMSKAB

Artikel 5 – Medlemskab af foreningen

1.         Der skal mindst være tre medlemmer.

2. Medlemmer af Europa-Parlamentet, hvis mandat er ophørt, og som er interesseret i at
blive medlem af foreningen, kan indgive skriftlig ansøgning om medlemskab.
Medlemskabet godkendes af Forretningsudvalget.

3. Personer, som er blevet frataget deres mandat, eller som tilhører en organisation, der
tilsidesætter grundlæggende menneskerettigheder, kan ikke være medlem af
foreningen.

4. En liste med foreningens medlemmers efternavn, fornavn, adresse og nationalitet i
alfabetisk rækkefølge indgives inden en måned efter offentliggørelsen af foreningens
vedtægter til justitskontoret ved civilretten på foreningens hjemsted. Hvis medlemmerne
ikke er belgiske statsborgere, angives i givet fald endvidere, om de er opført i
folkeregistret. Listen suppleres hvert år med en angivelse i
alfabetisk rækkefølge af enhver ændring, der er sket blandt medlemmerne. Enhver person
kan gratis gennemgå denne liste1.

5. Foreningen har status som juridisk person2.

Artikel 6 – Ophør og suspension af medlemskab

1. Medlemskab af foreningen ophører ved a)

dødsfald
b) udmeldelse (2)
c) eksklusion (3)

2. Ved udmeldelse sender medlemmer deres anmodning skriftlig til Forretningsudvalget.

3. Medlemskab kan endvidere bringes til ophør ved eksklusion i tilfælde af:

1 Belgisk lov af 28. juni 1984, artikel 9 (trådte i kraft den 16. august 1984).
2 Jf. konsolideret lov af 19. december 1939, artikel 20, kapitel IV, (v).

NT\441404DA.doc 3/9



DADA

a) grov tilsidesættelse af medlemmets pligter
b) tilsidesættelse af foreningens formål
c) adfærd, der er skadelig for foreningens omdømme.

Generalforsamlingen træffer efter at have hørt det pågældende medlem beslutning om
eksklusion med et flertal på 2/3 af de medlemmer, der deltager i afstemningen personligt
eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt (artikel 8, stk. 5).

4. Medlemskab suspenderes

a) i tilfælde af genvalg til Europa-Parlamentet i mandatets varighed

b) så længe kontingentet (artikel 7 [, stk. 1]) ikke er betalt.

5. Ekskluderede medlemmer og retssuccessorer efter afdøde medlemmer har ikke noget
krav på foreningens formue.

Artikel 7 – Kontingent og finansiering

1. Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent. Kontingentet skal betales senest
på dagen før den årlige generalforsamling i hvert kalenderår. Hvis medlemmer ikke har
betalt senest på denne dato, betragtes deres medlemskab som udløbet, og de fortaber
alle hermed forbundne rettigheder og goder.

2. Kontingentet fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling med simpelt flertal. I
perioden indtil den 31. december 2002 er kontingentet 50 EUR, i 2003 er kontingentet 50
EUR, i 2004 100 EUR, dog 50 EUR for nye medlemmer, der melder sig ind efter valget.
Derefter fastsættes kontingentet hvert år af generalforsamlingen for året efter det år, hvori
generalforsamlingen afholdes.

3. Foreningen kan modtage finansiel, administrativ og anden støtte fra Europa-
Parlamentet.

4. Foreningen kan modtage gaver, arv og andre bidrag fra tidligere eller nuværende
medlemmer og med Forretningsudvalgets samtykke gaver, bidrag og tilskud fra andre
personer eller organer.

5.         Medlemmerne hæfter ikke personligt for de forpligtelser, foreningen påtager sig.

KAPITEL III – FORENINGENS ORGANER

Foreningens organer er generalforsamlingen og Forretningsudvalget.
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Artikel 8 – Ordinær generalforsamling

1. Der afholdes generalforsamling mindst én gang om året i Europa-Parlamentets kontorer.

2. Generalforsamlingen består af alle foreningens medlemmer. Den ledes af
Forretningsudvalgets formand eller, hvis denne er forhindret, af næstformanden.

3. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes sammen med forslag til dagsorden senest to
måneder før generalforsamlingens afholdelse. Ændringer til forslaget til dagsorden skal
godkendes af flertallet af de tilstedeværende medlemmer.

4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal bl.a. indeholde følgende punkter:

a) forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet med revisionspåtegning og godkendelse
af det af Forretningsudvalget forelagte budget

b) fastsættelse af kontingent for det følgende år (artikel 7, stk. 2)

c) eventuelle vedtægtsændringer (artikel 15)

d) valg af Forretningsudvalg. Valget sker ved hemmelig afstemning. De ledige pladser
besættes med de kandidater, der har opnået flest stemmer.

5. Hvert medlem har én stemme. Hvis ikke andet er bestemt, træffer generalforsamlingen
beslutning ved simpelt flertal af de medlemmer, der deltager i afstemningen personligt eller
repræsenteret ved en skriftlig fuldmagt. Hvert medlem kan optræde som fuldmægtig for et
ubegrænset antal medlemmer. Et medlem, der udpeger et andet medlem eller dirigenten
som sin fuldmægtig, kan i fuldmagten angive, hvorledes der skal stemmes for
vedkommende. Denne beslutning er bindende for det medlem, der optræder som
fuldmægtig.

6. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 50 medlemmer er til stede
eller repræsenteret. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til
en ny generalforsamling en time senere, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig
uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

7. Referat af den ordinære generalforsamling udarbejdes af foreningens sekretær og
udsendes til alle medlemmer inden to måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

Artikel 9 – Revision

1. Generalforsamling vælger to af foreningens medlemmer til revisorer; de reviderer
regnskabet og aflægger beretning for generalforsamlingen.

2. Generalforsamlingen udpeger endvidere et revisionsfirma, som kan accepteres af såvel
generalforsamlingen som Europa-Parlamentet, og som hvert år reviderer
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foreningens årsregnskab og aflægger beretning både til Europa-Parlamentet og
generalforsamlingen via Forretningsudvalget.

Artikel 10 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en måneds varsel i overensstemmelse
med reglerne i artikel 8 af formanden eller dennes stedfortræder,

1. hvis Forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller det begæres af 1/5 af
foreningens medlemmer

2. hvis der skal træffes beslutning om opløsning af foreningen (artikel 16).

Artikel 11 – Forretningsudvalg

1. Forretningsudvalget har uindskrænket kompetence til at forvalte og lede foreningen i
overensstemmelse med dens formål. Uden for forretningsudvalgets kompetence falder
alene sådanne beslutninger, som efter lovgivningen eller nærværende vedtægter henhører
under generalforsamlingen. Forretningsudvalgets medlemmer hæfter ikke personligt for
foreningens forpligtelser. Forretningsudvalget kan anmode eksterne specialister om at
bistå i forvaltningen og ledelsen af foreningen.

2. Forretningsudvalgets hovedopgave er at sikre, at foreningen fungerer mellem
generalforsamlinger. Det forbereder generalforsamlingen og gennemfører dens
beslutninger. Foreningen kan, hvis den finder det nødvendigt, antage fastansat
personale til at forestå den daglige ledelse af foreningen under Forretningsudvalgets
kontrol. Foreningen kan overdrage den daglige ledelse, herunder tegningsretten, til
andre. Forretningsudvalget kan tilsvarende overdrage tegningsretten. Under retssager
optræder foreningen, uanset om den er sagsøger eller sagsøgt, ved Forretningsudvalget
repræsenteret ved formanden. Forretningsudvalgets medlemmer hæfter ikke personligt i
kraft af deres hverv, men kan pådrage sig ansvar for handlinger i forbindelse med
udførelsen af hvervet.

3. Forretningsudvalget repræsenterer foreningen over for tredjemand, private og
offentlige organer og handler i foreningens navn.

4. Forretningsudvalget er ansvarligt for den korrekte opfyldelse af foreningens formål
(artikel 4).

5. Forretningsudvalget er ansvarligt for tilrettelæggelsen af særlige aktiviteter, f.eks. rejser
og andre kulturelle, videnskabelige og sociale arrangementer.

6. På hver ordinær generalforsamling fremlægger Forretningsudvalget et udkast til program
for aktiviteter i det følgende år. Efter eventuelle ændringer og godkendelse udsendes
programmet til foreningens medlemmer.
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7. Individuelle medlemmer, der ikke er medlemmer af Forretningsudvalget, kan udpeges af
Forretningsudvalget til at udføre særlige opgaver eller funktioner.

8. Forretningsudvalget består af 10 medlemmer, der vælges for to år. Efter valget vælger
medlemmerne af deres midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

9. Europa-Parlamentets Kvæstorkollegium udpeger to af sine medlemmer til uden
stemmeret at fungere som medlemmer af Forretningsudvalget og fastlægger deres
valgperiode.

10. På den stiftende generalforsamling vælges der ti medlemmer af Forretningsudvalget. De
fem medlemmer, der har opnået færrest stemmer, er valgt for et år. Efter det første år og
herefter hvert år vælges der fem medlemmer af Forretningsudvalget.

11. Medlemmer af Forretningsudvalget kan afskediges af generalforsamlingen med et flertal
af de afgivne stemmer.

12. Formanden indkalder til møde i Forretningsudvalget mindst to gange årligt.

13. Forretningsudvalget træffer beslutning med almindeligt stemmeflertal blandt de
tilstedeværende medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslaggivende.

KAPITEL IV: BUDGET OG REGNSKAB

Artikel 12 – Budget og regnskab

1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

2. Regnskabet for det foregående regnskabsår og budget for det følgende år forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse.

3. Bortset fra refusion af udgifter, der er direkte forbundet med udførelsen af deres hverv,
modtager medlemmer af Forretningsudvalget intet vederlag. Under alle omstændigheder
må de direkte omkostninger i forbindelse med Forretningsudvalgets medlemmers
aktiviteter ikke overstige 15% af foreningens årlige budget.

4. Forretningsudvalget forelægger årsregnskabet som revideret af de professionelle og
sagkyndige revisorer, årsberetning og budget for det kommende år for
generalforsamlingen.

5. Når generalforsamlingen har godkendt årsregnskabet som revideret af de professionelle
og sagkyndige revisorer, årsberetningen og budgettet, fremsendes dette til Europa-
Parlamentet via Kvæstorkollegiet.
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KAPITEL V: ØKONOMISKE MIDLER OG INFRASTRUKTUR

Artikel 13 – Økonomiske midler

Foreningens økonomiske midler hidrører fra:

1.         Kontingenter fra medlemmerne

2.         Tilskud fra offentlige eller private organer

3.         Årlige tilskud fra Europa-Parlamentet

Artikel 14 - Infrastruktur

1. Foreningens medlemmer har ret til at benytte følgende faciliteter:

a) et kontor, som står til rådighed for tidligere medlemmer til fælles afbenyttelse
lejlighedsvis, med telefonfaciliteter til lokale opkald på de tre arbejdssteder

b) edb-udstyr i dette kontor med fri adgang til Internettet og intranet

c) foreningens eget websted på Parlamentets hjemmeside

d) fjernadgang, for så vidt det er muligt, til intranetfaciliteter

e) medlemmernes bar.

2. Alle tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet har mod forevisning af et adgangskort,
som de kan få udstedt efter anmodning, adgang til:

a) Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder og Parlamentets
informationskontorer i medlemsstaterne

b) Parlamentets garager på de tre arbejdssteder

c) Parlamentets biblioteker på de tre arbejdssteder

d) Parlamentets restauranter og cafeteriaer på de tre arbejdssteder

e) European Parliamentary Associations lokaler.
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3. Spørgsmål til Europa-Parlamentet vedrørende brug eller omfanget af faciliteter rettes i
første omgang via Kvæstorkollegiet til det pågældende organ i Generaldirektoratet for
Parlamentets Ledelse.

TITEL VI – ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE – OPLØSNING AF
FORENINGEN

Artikel 15 – Ændringer af vedtægterne

1. Generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter. Den kan kun lovligt behandle forslag
om ændringer, hvis der udtrykkeligt er redegjort for indholdet af forslagene i indkaldelsen til
generalforsamlingen, og hvis 2/3 af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved skriftlig
fuldmagt (artikel 8, stk. 5). Ændringer kan kun vedtages med et flertal på 2/3 af de
tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.

2. Ethvert ændringsforslag, som vedrører formålet/formålene med foreningens oprettelse,
kan kun vedtages med et flertal på 4/5 af de tilstedeværende eller ved skriftlig fuldmagt
repræsenterede medlemmer.

3. Hvis færre end 2/3 af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved skriftlig fuldmagt på
generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som kan træffe afgørelse
uanset antallet af tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer og  vedtage
ændringsforslag med flertal som fastsat i stk. 1 eller stk. 2. Den nye generalforsamling kan
først afholdes mindst to uger efter den første.

Artikel 16 - Opløsning

1. Foreningen kan opløses ved en beslutning truffet af en ekstraordinær generalforsamling, der
er indkaldt særligt med dette formål for øje, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede
eller repræsenteret (artikel 8, stk. 5). Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kan der indkaldes
til en ny generalforsamling, der kan træffe afgørelse uanset antallet af tilstedeværende og
repræsenterede medlemmer. Der kan dog ikke træffes en beslutning, medmindre den tiltrædes
af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Enhver beslutning vedrørende oplysning af
foreningen, som træffes på en generalforsamling, hvor færre end 2/3 af foreningens
medlemmer er til stede eller repræsenteret, skal forelægges en civilret til godkendelse.

2 Ved opløsning afhændes foreningens aktiver efter aftale med Europa-Parlamentet. Kontorer
tilhørende Parlamentet går tilbage til Parlamentet. Kontorer erhvervet uden for Parlamentets
bygninger afhændes efter aftale med Europa-Parlamentet.
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