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I JAOTIS: NIMETUS, REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT,
ÕIGUSLIK ALUS, EESMÄRGID

Artikkel 1 – Ühenduse nimetus

Ühenduse nimetus on „Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühendus”, edaspidi „ühendus”.

Selle asutajad on:

BALFE, Richard - Lyndewode Road 31, Cambridge CB1 2HN, Ühendkuningriik
Lord PLUMB, Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Ühendkuningriik
SCHLEICHER, Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Saksamaa

Artikkel 2 – Õiguslik alus

Ühendus on mittetulundusühendus (association sans but lucratif, a.s.b.l), mis on registreeritud
Belgia seaduste kohaselt (27. juuni 1921. a seadus, mis annab mittetulundusühingutele juriidilise
isiku staatuse, ning 14. novembri 1983. aasta seadus teatud toetuste andmise ja kasutamise
kontrolli kohta).

Artikkel 3 – Ühenduse registrijärgne asukoht

Ühenduse registrijärgne kontor asub Euroopa Parlamendi ruumides, rue Wiertz, 1047 Brüssel,
Brüsseli linnaosa, Belgia.

Artikkel 4 – Ühenduse eesmärgid ja tegevuse kestus

1. Ühendus luuakse määramata ajaks.

2. Ühenduse peamised eesmärgid on:

a) viia kokku endised parlamendiliikmed ja pakkuda neile võimalust kohtumisteks, arutelude
korraldamiseks ning kultuuri-, teadus- ja seltskondlikel üritustel osalemiseks;

b) lihtsustada teabe ja uudiste vahetamist Euroopa Parlamendi endiste liikmete vahel;

c) edendada suhteid Euroopa Parlamendi endiste ja praeguste liikmete vahel teabevõrgustiku
loomise ja kasutamise abil;
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d) kasutada endiste parlamendiliikmete kogemust parlamentaarse demokraatia tugevdamiseks
ja Euroopa ühtsuse tugevdamiseks;

e) edendada kontakte sarnaste organisatsioonidega Euroopas ja mujal, näiteks endiste liikmete
ühendustega riiklikul tasandil ja eelkõige Euroopa parlamentaarse assotsiatsiooniga;

f) edendada üldist arutelu Euroopa Liidu arengu kohta poliitilisel maastikul ja üldsuse seas,
samuti uurida selle mõju institutsioonidele, kohalikele ametivõimudele ja kodanikele.

II JAOTIS: LIIKMESUS

Artikkel 5 – Ühenduse liikmesus

1. Liikmeid peab olema vähemalt kolm.

2. Euroopa Parlamendi liikmed, kelle ametiaeg on läbi saanud ja kes soovivad ühendusega
liituda, võivad esitada kirjaliku avalduse. Liikmesuse andmise üle otsustab halduskomitee.

3. Isikud, kellelt on mandaat ära võetud või kes kuuluvad põhilisi inimõigusi rikkuvasse
organisatsiooni, ei saa ühenduse liikmeteks.

4. Nimekiri, mis koosneb ühenduse liikmete perekonna- ja eesnimedest, aadressidest ning
rahvustest tähestikulises järjekorras, tuleb kanda ühenduse registrijärgse asukoha tsiviilkohtu
registrisse ühe kuu jooksul pärast ühenduse põhikirja avaldamist. Kui liikmed ei ole Belgia
kodanikud, tuleb vajaduse korral teavitada, et nad on lisatud rahvastikuregistrisse. Igal aastal
parandatakse ühenduse liikmete nimekirja vastavalt toimunud muutustele tähestikulises
järjekorras. Kõigil on õigus selle nimekirjaga tasuta tutvuda.1

5. Ühendus võtab juriidilise isiku staatuse.2

Artikkel 6 – Liikmesuse lõpetamine või katkestamine

1. Ühenduse liikmesus lõpetatakse järgmistel juhtudel:
a) surm
b) väljaastumine
c) väljaarvamine.

2. Ühendusest väljaastumiseks peavad liikmed saatma halduskomiteele kirjaliku avalduse.

1 28. juuni 1984. a Belgia seaduse artikkel 9 (jõustus 16. augustil 1984).
2 19. detsembri 1939. a konsolideeritud seaduse artikli 20 jaotise IV punkt v.
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3. Liikmesust saab lõpetada samuti järgnevatel põhjustel:
a) tõsine üleastumine
b) ühenduse eesmärkidega vastuoluline tegevus
c) ühenduse maine rikkumine.

Ühenduse üldkogu otsustab liikme väljaarvamise, andes liikmele kõigepealt võimaluse ennast
kaitsta, kahe kolmandiku isiklikult hääletavate liikmete või liikmete kirjalikult volitatud
asemike häälteenamusega (artikkel 8 lõige 5).

4. Liikmesus katkestatakse

a) ametiajaks, juhul kui liige valitakse tagasi Euroopa Parlamenti

b) kuni ei ole tasutud liikmemaks (artikli 7 lõige 1).

5. Väljaarvatud liikmetel ja endiste liikmete õigusjärglastel ei ole õigust ühenduse varadele.

Artikkel 7 – Liikmemaks ja rahastamiskord

1. Ühenduse liikmed peavad maksma iga-aastast liikmemaksu. Iga-aastane liikmemaks tuleb
tasuda hiljemalt üks päev enne iga kalendriaasta üldkogu toimumist. Kui liige ei ole tähtajaks
liikmemaksu tasunud, siis tema liikmesus katkestatakse ja tal ei ole enam õigust liikmesusest
tulenevatele eelistele.

2. Iga-aastase liikmemaksu suuruse otsustab üldkogu oma korralisel kohtumisel
lihthäälteenamusega. Kuni 31. detsembril 2002. aastani on liikmemaks 50 eurot; 2003. aastal
on liikmemaks 50 eurot, 2004. aastal on liikmemaks 100 eurot ja 50 eurot uutele liikmetele,
kes liituvad pärast valimisi. Pärast seda otsustab üldkogu oma istungil iga järgneva aasta
liikmemaksu suuruse.

3. Ühendusel on õigus võtta vastu rahalist, halduslikku või muud tüüpi toetust Euroopa
Parlamendilt.

4. Ühendus on volitatud vastu võtma kingitusi, pärandeid või annetusi endistelt ja praegustelt
liikmetelt, samuti halduskomitee nõusolekul kingitusi, annetusi, toetusi ja subsiidiumeid
teistelt isikutelt või organitelt.

5. Liikmetel ei ole isiklikku vastutust ühenduse võetud kohustuste ees.

III JAOTIS: ÜHENDUSE ORGANID

Ühenduse organid on üldkogu ja halduskomitee.
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Artikkel 8 – Üldkogu korraline kohtumine

1. Üldkogu kohtub vähemalt korra aastas Euroopa Parlamendi ruumides.

2. Üldkogusse kuuluvad kõik ühenduse liikmed. Üldkogu juhatab halduskomitee esimees, kui
tal ei võimalik osaleda, siis aseesimees.

3. Üldkogu kohtumise kutsed koos päevakorra projektiga saadetakse vähemalt kaks kuud enne
koosoleku toimumise kuupäeva. Päevakorra projekti saab muuta kohalviibivate liikmete
enamuse nõusolekul.

4. Üldkogu on järgnevad ülesanded:

a) halduskomitee esitatud aastaaruannete, finantsaruannete ja eelarve ning audiitorite
aruannete vastuvõtmine ja heakskiitmine eraldi hääletamisel

b) järgneva aasta liikmemaksu kehtestamine (artikli 7 punkt 2)

c) põhikirja muutmine (artikkel 15)

d) halduskomitee valimine. Komitee valitakse salajase hääletuse teel. Vabadele kohtadele
valitakse need liikmed, kes said kõige enam hääli.

5. Igal liikmel on üks hääl. Kui ei teatata teisiti, siis võtab üldkogu otsused vastu hääletusel
liikmete või liikmete kirjalikult volitatud asemike lihthäälteenamusega. Ühele liikmele
antavate volituste arvu ei piirata. Ühenduse liige, kes volitab teist liiget või kohtumise
esimeest enda asemel hääletama, võib hääletamisvolituses täpsustada, kuidas ta soovib
hääletada. See otsus on asemikuks volitatud liikme jaoks siduv.

6. Üldkogu kvoorumiks on vajalik vähemalt 50 liikme kohalolek või esindatus. Kui esimesel
kohtumisel kvoorumit ei saavutata, siis lükatakse kohtumine tunni võrra edasi ja järgneva
kohtumise kvoorum ei sõltu enam kohalviibivate või esindatud liikmete arvust.

7. Üldkogu korraliste kohtumiste protokolli koostab ühenduse sekretär ja see edastatakse
liikmetele kahe kuu jooksul.

Artikkel 9 – Audiitorid

1 Üldkogu nimetab kaks ühenduse liiget audiitoriteks, kes kelle ülesandeks on
raamatupidamisaruannete kontrollimine ning vastavasisulise aruande esitamine üldkogule.
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2. Üldkogu nimetab nii üldkogu kui ka Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud
audiitorühingu, kelle ülesandeks on ühenduse arvete iga-aastase auditi koostamine ja nii Euroopa
Parlamendile kui ka üldkogule halduskomitee kaudu aruande esitamine.

Artikkel 10 – Üldkogu erakorraline kohtumine

Üldkogu erakorraline kohtumine kutsutakse kokku vähemalt üks kuu enne kindlaksmääratud
kuupäeva, vastavalt artiklis 8 sätestatud korrale, kas presidendi või tema asendaja poolt,

1. kui seda peab vajalikuks halduskomitee või viiendik ühenduse liikmetest

2. et langetada otsus ühenduse tegevuse lõpetamise kohta (artikkel 16).

Artikkel 11 – Halduskomitee

1. Halduskomiteel on täilik voli juhatada ja hallata ühendust vastavalt selle eesmärkidele.
Halduskomitee pädevusesse ei kuulu vaid selline tegevus, mis seaduse või käesoleva
põhikirja kohaselt kuulub üldkogu pädevusse. Halduskomitee liikmed ei ole isiklikult
vastutavad ühenduse võetud kohustuste eest. Halduskomitee võib ühenduse juhtimisel ja
haldamisel kasutada väliste asjatundjate abi.

2. Halduskomitee peamiseks ülesandeks on tagada ühenduse üldine tegevus
kohtumistevahelisel ajal. Halduskomitee valmistab ette üldkogu menetluse korra ja rakendab
selle otsuseid. Ühendus võib vajaduse korral palgata iga-päevase haldamise jaoks
koosseisulised töötajad, kes töötavad üldkogu järelevalve all. Ühendus võib delegeerida
ühenduse iga-päevase haldamise, sealhulgas ka allkirjaõiguse. Halduskomitee võib sarnaselt
delegeerida kõik allkirjaõigused. Õiguslikke meetmeid võib ühenduse nimel võtta hageja või
kostjana halduskomitee, keda esindab selle esimees. Halduskomitee liikmed ei ole isiklikult
vastutavad ühenduse võetud kohustuste eest, ja nad vastutavad vaid oma ametikohustuste
täitmise eest.

3. Halduskomitee esindab ühendust suhetes kolmandate poolte, riigi- ja eraasutustega ning
toimib ühenduse nimel.

4. Halduskomitee vastutab ühenduse eesmärkide (artikkel 4) asjakohase ellurakendamise eest.

5. Halduskomitee vastutab reiside ja kultuuri-, teadus- ning seltskonnaürituste ja teiste sarnaste
ettevõtmiste korraldamise eest.

6. Igal üldkogu korralisel kohtumisel esitab halduskomitee kava järgmise aasta ürituste kohta.
Pärast võimalikke muudatusi ja heakskiitmist edastatakse programm ühenduse liikmetele.

7. Halduskomitee võib anda halduskomiteesse mittekuuluvatele liikmetele eriülesandeid.
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8. Halduskomitee koosneb kümnest liikmest, kes valitakse kaheks aastaks. Valimiste järel
valivad liikmed halduskomitee esimehe, aseesimehe, varahoidja ja sekretäri.

9. Euroopa Parlamendi kvestorite kogu nimetab kaks oma liikmetest halduskomitee
hääleõiguseta liikmeks ja otsustab nende ametiaja kestuse.

10. Esimesel koosolekul valitakse halduskomiteesse kümme liiget. Nendest kümnest viis, kes
said kõige vähem hääli, teenivad halduskomitee liikmena ühe aasta. Esimese aasta lõpus ja
igal järgneval aastal valitakse viis uut liiget.

11. Üldkogu võib halduskomitee liikmeid lahti lasta, kui saavutatakse liikmete häälteenamus.

12. Esimees kutsub halduskomitee kohtumise kokku vähemalt kaks korda aastas.

13. Halduskomitee otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete häälteenamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral on otsustav hääl esimehel.

IV JAOTIS: EELARVE JA RAAMATUPIDAMISARUANDED

Artikkel 12 – Eelarve ja raamatupidamisaruanded

1. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

2. Eelmise eelarveaasta raamatupidamisaruanded ja järgneva aasta eelarve tuleb igal aastal
esitada üldkogule heakskiitmiseks.

3. Halduskomitee liikmetele kompenseeritakse vaid kulutused, mis on otseselt seotud
ametikohustuste täitmisega. Halduskomitee liikmete tegevusest tulenevad otsesed kulud ei
tohi mingil juhul ületada 15% ühenduse aastaeelarvest.

4. Halduskomitee esitab üldkogule audiitorühingu ja audiitorite auditeeritud aastaaruande,
finantsaruande ja järgmise aasta eelarve.

5. Kui üldkogu on heaks kiitnud audiitorühingu ja audiitorite auditeeritud aastaaruande,
finantsaruande ja eelarve, edastatakse need kvestorite kogu kaudu Euroopa Parlamendile.

V JAOTIS: VAHENDID / INFRASTRUKTUUR

Artikkel 13 – Rahalised vahendid
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Ühenduse rahalised vahendid saadakse järgnevast:

1. Ühenduse liikmete liikmemaks

2. Riiklike või eraüksuste antav rahastamine

3. Euroopa Parlamendi iga-aastane toetus

Artikkel 14 – Infrastruktuur

1. Ühenduse liikmetel on õigus kasutada järgnevat:

a) ühine büroo (bureau de passage), mida endised liikmed võivad aegajalt kasutada ja kus
on kohalik telefoniühendus (parlamendi kõigis kolmes töökohas)

b) arvutitehnika ühises büroos koos tasuta Interneti ja Intraneti ühendusega

c) ühenduse oma veebileht, mis on ühendatud parlamendi veebilehega

d) kaugjuurdepääs Intranetile (juhul kui see on võimalik)

e) parlamendiliikmete baar.

2. Kõikidel Euroopa Parlamendi endistel liikmetel on õigus loa esitamisel, mis neile soovi
korral väljastatakse, pääseda järgnevatesse:

a) parlamendi kolme töökoha hooned ja parlamendi infobürood liikmesriikides

b) parlamendi kolme töökoha parklad

c) parlamendi kolme töökoha raamatukogud

d) parlamendi kolme töökoha restoranid ja kohvikud

e) Euroopa parlamentaarse assotsiatsiooni ruumid.

3. Euroopa Parlamendile esitatud, nende õiguste kasutamist või pikendamist puudutavad
küsimused suunatakse esmalt kvestorite kogu kaudu asjaomasele, juhatuse alla kuuluvale
parlamendi üksusele.

VI JAOTIS: PÕHIKIRJA MUUTMINE / ÜHENDUSE TEGEVUSE
LÕPETAMINE
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Artikkel 15 – Põhikirja muutmine

1. Üldkogul on õigus muuta ühenduse põhikirja. Üldkogul on õigus muudatusi teha vaid siis, kui
kõnealuste muudatuste eesmärk on konkreetselt sõnastatud kohtumise kutsel ja kui
kohtumisel osaleb kaks kolmandikku liikmetest või nende volitatud asemikest (artikkel 8
punkt [5]). Muudatused võib heaks kiita vaid kahe kolmandiku kohalolevate liikmete või
nende volitatud asemike häälteenamusega.

2. Kuid selleks, et kiita heaks ühenduse asutamise eesmärkidega seotud muudatusettepanekud,
on vajalik nelja viiendiku kohalolevate liikmete või nende volitatud asemike häälteenamus.

3. Kui esialgsel kohtumisel viibib kohal vähem kui kaks kolmandikku liikmetest või kirjalikult
volitatud asemikest, siis võidakse kokku kutsuda teine kohtumine, millel võib langetada
otsuse sõltumata kohalolevate või esindatud liikmete arvust ning kiita muudatusettepanekud
heaks vastavalt lõikes 1 või lõikes 2 täpsustatud häälteenamusele. Teise kohtumise võib
korraldada alles pärast kahe nädala möödumist esimesest kohtumisest.

Artikkel 16 – Ühenduse tegevuse lõpetamine

1. Ühenduse tegevus võidakse lõpetada sellel eesmärgil kokku kutsutud erakorralise üldkogu
otsusega, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest või volitatud asemikest
(artikkel 8 punkt 5). Kui see tingimus ei ole täidetud, võidakse kokku kutsuda teine
kohtumine, mille otsus on kehtiv sõltumata kohalviibivate või esindatud liikmete arvust.
Otsust ei võeta aga vastu, kui seda ei toeta vähemalt kaks kolmandikku kohalviibivatest
liikmetest. Kõik ühenduse tegevuse lõpetamist puudutavad otsused, mis on tehtud
kohtumisel, kus viibis kohal vähem kui kaks kolmandikku ühenduse liikmetest või nende
volitatud asemikest, tuleb esitada heakskiitmiseks tsiviilkohtule.

2. Ühenduse tegevuse lõpetamise puhul saab ühenduse varasid realiseerida vaid Euroopa
Parlamendi nõusolekul. Parlamendi omandisse kuuluvad ruumid antakse tagasi parlamendile.
Parlamendist väljastpoolt hangitud ruumide osas konsulteeritakse Euroopa Parlamendiga.

________________________
1 28. juuni 1984. a Belgia seaduse artikkel 9 (jõustus 16. augustil 1984).
19. detsembri 1939. a konsolideeritud seaduse artikli 20 jaotise IV punkt v.


