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I SADAĻA. NOSAUKUMS, REĢISTRĒTAIS BIROJS,
TIESISKAIS PAMATS, MĒRĶI
1. pants. Apvienības nosaukums
Apvienība ir dibināta ar nosaukumu „Eiropas Parlamenta bijušo deputātu apvienība”, turpmāk
saukta „Apvienība”.
Tās dibinātāji ir:
Richard BALFE (31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Apvienotā Karaliste),
lords Henry PLUMB (Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Apvienotā Karaliste),
Ursula SCHLEICHER (Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Vācija).

2. pants. Tiesiskais pamats
Apvienība ir bezpeļņas organizācija (association sans but lucratif, a.s.b.l), kas reģistrēta saskaņā
ar Beļģijas tiesību aktiem (1921. gada 27. jūnija likums, kas piešķir juridiskas personas statusu
bezpeļņas apvienībām, un 1983. gada 14. novembra likums par atsevišķu dotāciju piešķiršanas
un izmantošanas kontroli).

3. pants. Apvienības reģistrētais birojs
Apvienībai ir reģistrēts birojs Eiropas Parlamenta telpās Beļģijā (rue Wiertz, 1047 Bruxelles,
region Bruxelles-capitale).

4. pants. Apvienības mērķi un termiņš
1. Apvienību dibina uz nenoteiktu laiku.
2. Galvenie apvienības mērķi ir:
a) apvienot bijušos deputātus un nodrošināt viņiem forumu sanāksmēm, diskusijas un kultūras,
zinātniskos un sabiedriskos pasākumus,
b) veicināt informācijas un jaunumu apmaiņu starp Eiropas Parlamenta bijušajiem deputātiem,
c) sekmēt attiecības starp bijušajiem un tagadējiem Eiropas Parlamenta deputātiem, izveidojot
un izmantojot informācijas tīklu,
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d) izmantot bijušo deputātu pieredzi, lai stiprinātu parlamentāro demokrātiju un veicinātu
Eiropas vienotību,
e) veicināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Eiropā un citur, piemēram, ar dalībvalstu bijušo
deputātu apvienībām, un īpaši ar Eiropas Parlamentāro apvienību,
f) kopumā veicināt debates par Eiropas Savienības attīstību politiskajā jomā, kā arī sabiedriskās
domas attīstību, un pētīt tās ietekmi uz iestādēm, vietējām varas iestādēm un pilsoņiem.

II SADAĻA. DALĪBA
5. pants. Apvienības sastāvs
1. Apvienībā ir vismaz trīs locekļi.
2. Eiropas Parlamenta deputāti, kuru amata pilnvaru laiks ir beidzies un kuri ir ieinteresēti
iestāties Apvienībā, var pieteikties rakstiski. Viņu dalību apstiprinās Vadības komiteja.
3. Personas, kurām atņemts mandāts vai kuras ir tādas apvienības locekļi, kas pārkāpj cilvēka
pamattiesības, nevar būt Apvienības locekļi.
4. Saraksts, kur alfabētiskā kārtībā norādīti Apvienības locekļu uzvārds, vārds, adrese un
pilsonība, jāiesniedz Apvienības reģistrētā biroja civiltiesas kancelejā viena mēneša laikā
pēc Apvienības statūtu publicēšanas. Turklāt, ja Apvienības locekļi nav beļģi, vajadzības
gadījumā jānorāda, ka viņi ir iekļauti iedzīvotāju reģistrā. Sarakstu papildina katru gadu
alfabētiskā kārtībā, norādot visas izmaiņas, kas notikušas ar Apvienības locekļiem. Ikvienai
personai ir bezmaksas pieeja šim sarakstam1.
5. Šī Apvienība iegūst juridiskas personas statusu2.

6. pants. Dalības izbeigšana un pārtraukšana
1. Dalība Apvienībā beidzas šādos gadījumos:
a) Apvienības locekļa nāve,
b) izstāšanās,
c) izslēgšana.
2. Izstāšanās gadījumā Apvienības locekļiem jāiesūta Vadības komitejai rakstisks lūgums.
3. Dalību var arī izbeigt, izslēdzot no Apvienības:
a) nopietnu uzvedības normu pārkāpuma gadījumos,
b) Apvienības mērķu neievērošanas gadījumos,

1
2

Beļģijas 1984. gada 28. jūnija likuma 9. pants (stājās spēkā 1984. gada 16. augustā).
1939. gada 19. decembra konsolidētā likuma 20. pants, IV sadaļas v) apakšpunkts.
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c) Apvienības reputācijas graušanas gadījumos.
Ģenerālā asambleja lemj par izslēgšanu — pēc tam, kad tā devusi konkrētajam Apvienības
loceklim iespēju attaisnot sevi — balsojot divām trešdaļām Apvienības locekļu personīgi vai
ar rakstisku pilnvaru (8. panta 5. punkts).
4. Dalība tiek pārtraukta:
a) uz mandāta darbības laiku, ja notiek pārvēlēšana Eiropas Parlamentā,
b) kamēr nav samaksāta dalības maksa (7. panta 1. punkts).
5.

Tie apvienības locekļi, kas ir izslēgti, un mirušo apvienības locekļu likumīgie darba
turpinātāji nav tiesīgi pretendēt uz apvienības īpašumu.

7. pants. Dalības maksa un finanšu nosacījumi
1. Asociācijas biedriem jāmaksā gada dalības maksa. Gada dalības maksas samaksas termiņš ir
diena pirms katra kalendārā gada kopsapulces. To locekļu dalība, kuri nav veikuši samaksu
noteiktajā termiņā, tiek pārtraukta, un viņi vairs nav tiesīgi izmantot dalības sniegtās
priekšrocības.
2. Gada dalības maksas apjomu katru gadu nosaka kārtējā Ģenerālā asambleja ar vienkāršu
balsu vairākumu. Par laika periodu līdz 2002. gada 31. decembrim gada dalības maksa ir
EUR 50; par 2003. gadu dalības maksa ir EUR 50, par 2004. gadu dalības maksa ir
EUR 100, bet jaunajiem Apvienības locekļiem, kas iestājas Apvienībā pēc vēlēšanām, —
EUR 50. Pēc tam Ģenerālā asambleja katru gadu nosaka gada dalības maksu nākamajam
gadam pēc tā gada, kurā notiek asambleja.
3. Apvienībai ir brīva izvēle pieņemt no Eiropas Parlamenta finansiālu, administratīvu un cita
veida atbalstu.
4. Apvienība ir tiesīga pieņemt dāvanas no cilvēkiem, mantojumus vai cita veida dāvinājumus
no bijušajiem vai tagadējiem deputātiem un, ar Vadības komitejas atļauju, dāvanas,
dāvinājumus, ziedojumus vai dotācijas no citām personām vai iestādēm.
5. Apvienības locekļi nav personīgi atbildīgi par saistībām, ko uzņēmusies Apvienība.

III SADAĻA. APVIENĪBAS STRUKTŪRAS
Apvienības struktūras ir Ģenerālā asambleja un Izpildkomiteja.

8. pants. Kārtējā Ģenerālā asambleja
1. Ģenerālo asambleju sasauc vismaz reizi gadā Eiropas Parlamenta telpās.
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2. Ģenerālā asamblejā ietilpst visi Apvienības locekļi. To vada Vadības komitejas
priekšsēdētājs vai — ja viņš nevar piedalīties — šīs komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
3. Ielūgumus uz Ģenerālās asamblejas sanāksmi nosūta kopā ar darba kārtības projektu vismaz
divus mēnešus pirms noteiktā datuma. Darba kārtības grozījumus apstiprina klātesošo
locekļu vairākums.
4. Ģenerālās asamblejas galvenie uzdevumi ir:
a) saņemt un apstiprināt, atsevišķi balsojot, gada ziņojumus un finanšu pārskatus, kā arī
Vadības komitejas iesniegto budžetu kopā ar revidentu ziņojumu,
b) noteikt dalības maksas apjomu nākamajam gadam (7. panta 2. punkts),
c) veikt grozījumus Apvienības statūtos (15. pants),
d) ievēlēt Vadības komiteju. Šāda ievēlēšana notiek, aizklāti balsojot. Lai aizpildītu
apspriežamo vakanču skaitu, tiek ievēlēti kandidāti ar vislielāko balsu skaitu.
5. Katram Apvienības loceklim ir viena balss. Ja nav noteikts citādi, Ģenerālā asambleja pieņem
lēmumus ar to Apvienības locekļu vienkāršu balsu vairākumu, kuri ir nobalsojuši personīgi
vai ar rakstiska pilnvarojuma palīdzību. Vienam Apvienības loceklim var būt neierobežots
skaits šādu pilnvarojumu. Apvienības loceklis, kas nozīmē citu Apvienības locekli vai
sanāksmes priekšsēdētāju kā savu pilnvaroto personu, pilnvarojumā var precizēt veidu, kādā
viņš vēlas, lai balss tiktu nodota. Šis lēmums ir saistošs Apvienības loceklim, kas pilnvarots
balsot.
6. Ģenerālajai asamblejai ir kvorums tikai tad, ja piedalās vai ir pārstāvēti vismaz
50 asamblejas locekļi. Ja sākotnējā kopsapulcē nav kvoruma, turpmāko kopsapulci sasauc
pēc vienas stundas, kurai ir kvorums, neskatoties uz klātesošo vai pārstāvēto Apvienības
locekļu skaitu.
7. Kārtējās Ģenerālās asamblejas sēdes protokolu sagatavo Apvienības sekretārs un nosūta to
visiem Apvienības locekļiem divu mēnešu laikā.

9. pants. Revidenti
1. Ģenerālā asambleja norīko divus Apvienības locekļus par revidentiem, kas pārbauda kontus
un iesniedz ziņojumu Ģenerālai asamblejai.
2. Ģenerālā asambleja norīko arī profesionālu revidentu sabiedrību, kas ir pieņemama gan
Ģenerālajai asamblejai, gan Eiropas Parlamentam un kas katru gadu pilnība veic Apvienības
pārskatu revīziju un ar Vadības komitejas starpniecību iesniedz ziņojumu Eiropas
Parlamentam un Ģenerālajai asamblejai.
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10. pants. Ārkārtas Ģenerālā asambleja
Saskaņā ar 8. panta noteikumiem ārkārtas Ģenerālo asambleju sasauc priekšsēdētājs vai viņa
pienākumu izpildītājs vismaz vienu mēnesi pirms noteiktā datuma šādos gadījumos:
1) ja to uzskata par vajadzīgu Vadības komiteja vai ja to ir pieprasījusi viena piektā daļa
Apvienības locekļu,
2) lai lemtu par Apvienības likvidēšanu (16. pants).

11. pants. Vadības komiteja
1. Vadības komitejai ir pilnvarota administrēt un vadīt Apvienību saskaņā ar tās mērķiem.
Vienīgās darbības, kas ir ārpus Vadības komitejas kompetences, ir tās, kuras likums vai šie
statūti nosaka kopsapulcei. Vadības komitejas locekļi nav personīgi atbildīgi par Apvienības
saistībām. Vadības komiteja var pieprasīt pieaicināt ekspertus, kas palīdzētu Apvienības
vadīšanā un administrēšanā.
2. Vadības komitejas loma ir nodrošināt Apvienības vispārējo darbību starp sanāksmēm. Tā
sagatavo Apvienības locekļu sanāksmi un īsteno tās lēmumus. Apvienība var, ja tā uzskata
par vajadzīgu, nodarbināt pastāvīgus darbiniekus vai veikt ikdienas Apvienības vadības
darbu, strādājot Vadības komitejas uzraudzībā. Apvienība var deleģēt apvienības ikdienas
vadības darbu, ieskaitot saistītās paraksta tiesības. Vadības komiteja var arī deleģēt visas
paraksta tiesības. Vadības komiteja, kuru pārstāv tās priekšsēdētājs, Apvienības vārdā var
sākt procesuālu darbību vai nu kā prasītājs vai kā atbildētājs. Vadības komitejas locekļiem
nav nekādas no viņu amata pienākumiem izrietošas personīgas atbildības, viņi ir atbildīgi
tikai par savu oficiālo pienākumu veikšanu.
3. Vadības komiteja pārstāv Apvienību darījumos ar trešām pusēm, sabiedriskām un privātām
organizācijām un darbojas Apvienības vārdā.
4. Tā ir atbildīga par Apvienības mērķu pareizu īstenošanu (4. pants).
5. Tā ir atbildīga par tādu īpašu pasākumu organizēšanu kā ceļojumi un citi kultūras,
zinātniskie un sabiedriskie pasākumi.
6. Katrā kārtējā Ģenerālajā asamblejā Vadības komiteja iesniedz nākamā gada pasākumu
programmas projektu. Ja tiek veikti kādi grozījumi vai projektu apstiprina, tas jānosūta
Apvienības locekļiem.
7. Vadības komiteja var norīkot atsevišķus Apvienības locekļus, kas nav Vadības komitejas
sastāvā, kāda konkrēta uzdevuma veikšanai.
8. Vadības komitejā ir desmit Apvienības locekļi, kurus ievēlē uz diviem gadiem. Pēc
ievēlēšanas viņi no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, kasieri un
sekretāru.
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9. Eiropas Parlamenta Kvestoru kolēģija norīko divus savus locekļus strādāt bez balss tiesībām
Vadības komitejā un lemj par viņu amata laiku.
10. Inaugurācijas sanāksmē Vadības komitejā ievēlē desmit locekļus. Pieci locekļi, kuri saņem
vismazāk balsu, atrodas amatā vienu gadu. Pirmā gada beigās un turpmāk šos piecus
Vadības komitejas locekļus ievēlē katru gadu.
11. Vadības komitejas locekļus var atlaist Ģenerālā asambleja ar balsu vairākumu.
12. Priekšsēdētājs sasauc Vadības komitejas sanāksmes vismaz 2 reizes gadā.
13. Lēmumus pieņem vairākums Vadības komitejas klātesošo locekļu. Neizšķirta balsojuma
gadījumā izšķirošā balss ir sanāksmes vadītājam.

IV SADAĻA. BUDŽETS UN PĀRSKATI
12. pants. Budžets un pārskati
1.

Finanšu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

2.

Iepriekšējā finanšu gada pārskatus un nākamā gada budžetu katru gadu iesniedz kārtējai
kopsapulcei apstiprināšanai.

3.

Vadības komitejas locekļi saņem atlīdzību vienīgi par izdevumiem, kas tieši saistīti ar viņu
pienākumu veikšanu. Jebkurā gadījumā Vadības komitejas locekļu darbību tiešās izmaksas
nepārsniedz 15 % no Apvienības gada budžeta.

4.

Vadības komiteja iesniedz Ģenerālajai asamblejai profesionāli un neprofesionāli revidētus
pārskatus, finanšu ziņojumu un nākošā gada budžetu.

5. Kad Ģenerālā asambleja apstiprinājusi profesionāli un neprofesionāli revidētos pārskatus,
finanšu pārskatus un budžetu ar Kvestoru kolēģijas starpniecību nosūta Eiropas
Parlamentam.

V SADAĻA. LĪDZEKĻI / INFRASTRUKTŪRA
13. pants. Finanšu līdzekļi
Apvienība līdzekļu gūšanas avoti ir šādi:
1) tās locekļu dalības maksa,
2) sabiedrisko un privāto organizāciju finansējums,
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3) Eiropas Parlamenta ikgadējās dotācijas.

14. pants. Infrastruktūra
1. Apvienības locekļiem ir tiesības izmantot šādu aprīkojumu un pakalpojumus:
a) t. s. bureau de passage, ko bijušie deputāti lieto retos gadījumos, ar telefona iespējām
vietējām sarunām katrā no trīs darba vietām,
b) datoru aprīkojumu, kas uzstādīts bureau de passage, ar brīvu pieeja internetam un
iekštīklam,
c) Apvienības tīmekļa vietni, ar saiti uz Parlamenta mājas lapu,
d) iespēju robežās attālo piekļuvi iekštīklam,
e) deputātu bāru.
2. Visiem Eiropas Parlamenta bijušajiem deputātiem, uzrādot caurlaidi, ko viņi var saņemt pēc
pieprasījuma, ir tiesības iekļūt:
a) Parlamenta ēkas tā trijās darba vietās un Parlamenta informācijas birojos dalībvalstīs,
b) Parlamenta garāžās tā trijās darba vietās,
c) Parlamenta bibliotēkā tā trijās darba vietās,
d) Parlamenta restorānos un kafejnīcās tā trijās darba vietās,
e) Eiropas Parlamentārās apvienības telpās.
3. Ar jautājumiem Eiropas Parlamentam attiecībā uz minētā aprīkojuma un pakalpojumu
izmantošanu un tās paplašināšanu ar Kvestoru kolēģijas starpniecību jāvēršas pie atbilstīgās
Parlamenta struktūrvienības, kas atrodas Prezidija vispārējā pārvaldībā.

VI SADAĻA. STATŪTU GROZĪŠANA / APVIENĪBAS
LIKVIDĒŠANA
15. pants. Statūtu grozīšana
1. Ģenerālā asambleja ir pilnvarota grozīt Apvienības statūtus. Tā var likumīgi apspriest šādus
grozījumus tikai tad, ja to mērķis ir precizēts sanāksmes sasaukšanas paziņojumā un ja
sanāksmē piedalās personīgi vai ir pārstāvētas ar rakstisku pilnvarojumu divas trešdaļas
Apvienības locekļu (8. panta 5. punkts). Grozījumus var pieņemt tikai ar divu trešdaļu
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klātesošo vai pārstāvēto Apvienības locekļu balsu vairākumu.
2. Gadījumos, kad grozījumi attiecas uz Apvienības izveidošanas mērķi(-iem), to pieņemšanai
nepieciešams četru piektdaļu klātesošo vai ar rakstisku pilnvarojumu pārstāvēto Apvienības
locekļu balsu vairākums.
3. Ja sākotnējā sanāksmē piedalās vai ir rakstiski pārstāvētas mazāk nekā divas trešdaļas
Apvienības locekļu, var sasaukt otru sanāksmi, kas var pieņemt lēmumu neatkarīgi no
klātesošo vai rakstiski pārstāvēto Apvienības locekļu skaita un pieņemt grozījumus ar 1. vai
2. punktā minēto balsu vairākumu. Otro sanāksmi var noturēt ne drīzāk kā divas nedēļas pēc
pirmās sanāksmes.

16. pants. Apvienības likvidēšana
1. Apvienību var likvidēt ar lēmumu, ko pieņēmusi ārkārtas Ģenerālā asambleja, ko sasauc
īpaši šajā nolūkā, ar vismaz divām trešdaļām klātesošo vai pārstāvēto Apvienības locekļu
(8. panta 5. punkts). Ja šis noteikums nav izpildīts, var sasaukt otru sanāksmi, kuras lēmums
ir likumīgs, neskatoties uz to, cik Apvienības locekļu piedalās vai ir pārstāvēti. Taču
lēmumu nepieņem, ja vien to neatbalsta divas trešdaļas vairākuma klātesošo locekļu. Ikviens
lēmums attiecībā uz Apvienības likvidēšanu, ko pieņēmusi sanāksme, kurā piedalās vai ir
pārstāvēti mazāk nekā divas trešdaļas Apvienības locekļu, tiek iesniegts apstiprināšanai
civiltiesā.
2. Likvidēšanas gadījumā atbrīvojas no visa īpašuma saskaņā ar vienošanos ar Eiropas
Parlamentu. Parlamenta telpas tiek atdotas Parlamentam. Konsultējoties ar Eiropas
Parlamentu, atbrīvojas arī no visām telpām, kas iegādātas ārpus Parlamenta.
________________________
1
2

Beļģijas 1984. gada 28. jūnija likuma 9. pants (stājās spēkā 1984. gada 16. augustā).
1939. gada 19. decembra konsolidētā likuma 20. pants, IV sadaļas v) apakšpunkts.
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