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I ANTRAŠTĖ: PAVADINIMAS, REGISTRUOTOJI BUVEINĖ, TEISINIS
PAGRINDAS, VEIKLOS TIKSLAI

1 straipsnis. Asociacijos pavadinimas

Asociacija įkurta pavadinimu „Buvusių Europos Parlamento narių asociacija“, toliau vadinama
„Asociacija“.

Jos steigėjai:

Richard BALFE (31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Jungtinė Karalystė),
Lordas Henry PLUMB (Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Jungtinė Karalystė),
Ursula SCHLEICHER (Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Vokietija).

2 straipsnis. Teisinis pagrindas

Ši asociacija yra ne pelno organizacija (association sans but lucratif, a.s.b.l), registruota pagal
Belgijos teisę (1921 m. birželio 27 d. įstatymas, pagal kurį teisiniai asmenys pripažįstami ne
pelno asociacijomis, ir 1983 m. lapkričio 14 d. kai kurių subsidijų teikimo ir pritaikymo
įstatymas).

3 straipsnis. Registruotoji Asociacijos buveinė

Asociacijos registruotoji buveinė yra Europos Parlamento patalpose, Wiertz gatvė, 1047
Briuselis, Briuselio rajonas, Belgija.

4 straipsnis. Asociacijos veiklos tikslai ir laikotarpis

1. Asociacija įkuriama neribotam laikui.

2. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

a) suburti buvusius narius ir organizuoti jų susitikimus, diskusijas ir kultūrinius,
mokslinius ir socialinius renginius

b) padėti buvusiems Europos Parlamento nariams keistis informacija ir naujienomis

c) skatinti buvusių ir esamų Europos Parlamento narių santykius, sukuriant ir naudojant
informacijos tinklą

d) panaudoti buvusių narių patirtį parlamentinei demokratijai stiprinti ir pasitarnauti
Europos vienybei
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e) skatinti panašių organizacijų, pavyzdžiui, valstybinio lygio buvusių narių asociacijų, ir
ypač Europos Parlamento asociacijos, kontaktus Europoje ir kitur

f) apskritai skatinti diskusijas apie Europos Sąjungos plėtrą politiniu lygmeniu bei viešąją
nuomonę ir analizuoti jos padarinius institucijoms, vietos valdžioms ir piliečiams

II ANTRAŠTĖ: NARYSTĖ

5 straipsnis. Narystė asociacijoje

1. Mažiausias narių skaičius – trys.

2. Europos Parlamento nariai, baigę eiti savo pareigas ir norintys įstoti į organizaciją, gali
pateikti prašymus raštu. Jų narystę patvirtina vykdomasis komitetas.

3. Asmenys, iš kurių atimtas mandatas, arba kurie priklauso organizacijoms,
pažeidžiančioms pagrindines žmogaus teises, negali būti Asociacijos nariais.

4. Sąrašas, kuriame abėcėlės tvarka yra pateikti Asociacijos narių pavardė, vardas, adresas
ir tautybė, per vieną mėnesį nuo asociacijos įstatų paskelbimo turi būti perduotas
Asociacijos registruotosios buveinės civilinio teismo registracijai. Be to, jeigu nariai nėra
belgų tautybės, jeigu reikalinga, turi būti nurodyta, kad jie yra įtraukti į gyventojų
registrą. Sąrašas turi būti papildomas kiekvienais metais, abėcėlės tvarka nurodant su
nariais susijusius pasikeitimus. Bet kuris asmuo nemokamai gali patikrinti šį sąrašą.1

5. Asociacija turi įgyti juridinio asmens statusą.2

6 straipsnis. Narystės pabaiga ir nutraukimas

1. Narystė asociacijoje baigiasi:

a) mirtimi,
b) atsistatydinimu,
c) pašalinimu.

2. Atsistatydinimo atveju nariai turi raštu pateikti prašymą vykdomajam komitetui.

3. Narystė taip pat gali būti nutraukta pašalinant iš Asociacijos dėl:

1 1984 m. birželio 28 d. Belgijos įstatymo 9 straipsnis (įsigaliojo 1984 m. rugpjūčio 16 d.).
2 1939 m. gruodžio 19 d. suvestinio įstatymo 20 straipsnio IV (v) antraštė.
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a) rimtų nusižengimų,
b) Asociacijos tikslų pažeidimo,
c) Asociacijos reputacijos menkinimo.

Generalinė asamblėja nusprendžia dėl pašalinimo, prieš tai susijusiam asmeniui suteikusi
galimybę pasiaiškinti, dviejų trečdalių asmeniškai arba raštišku įgaliojimu balsuojančių
narių balsų dauguma (8 straipsnio 5 dalis).

4. Narystė laikinai sustabdoma:

a) perrinkimo į Europos Parlamentą atveju – mandato galiojimo laikotarpiui;
b) kol nesumokėtas nario mokestis (7 straipsnis [1] )

5. Pašalinti nariai ir mirusių narių paveldėtojai negali reikšti jokių pretenzijų į Asociacijos
turtą.

7 straipsnis. Nario mokestis ir finansavimo susitarimas

1. Asociacijos nariai turi mokėti metinį nario mokestį. Metinį nario mokestį reikia sumokėti
iki dienos prieš generalinę asamblėją, vykstančią kiekvienais kalendoriniais metais. Iki
nurodytos datos mokesčio nesumokėjusių narių narystė bus stabdyta ir jie nebeturės teisės
naudotis narystės privilegijomis.

2. Metinį nario mokestį paprasta balsų dauguma nustato eilinė generalinė asamblėja.
Laikotarpiui po 2002 m. gruodžio 31 d. metinis nario mokestis yra 50 eurų, 2003 m.
mokestis yra 50 eurų, 2004 m. – 100 eurų, bet 50 eurų naujiems nariams, įstojusiems po
rinkimų. Vėliau generalinė asamblėja metinį nario mokestį nustato kitiems metams po
metų, kuriais vyksta generalinė asamblėja.

3. Asociacija gali laisvai priimti finansinę, administracinę ir kitokią pagalbą iš Europos
Parlamento.

4. Asociacija yra įgaliota priimti dovanas inter vivos, palikimą ar kitokius dovanojimus iš
buvusių arba esamų narių ir, pritarus vykdomajam komitetui, dovanas, dovanojimus,
aukas ar įnašus iš kitų asmenų ar įstaigų.

5. Nariai nėra niekaip asmeniškai atsakingi už Asociacijos prisiimtus įsipareigojimus



Vertimas pagal sutartį

DV\554573LT.doc 5/9

LT

III ANTRAŠTĖ: ASOCIACIJOS ORGANAI

Asociacijos organai yra generalinė asamblėja ir vykdomasis komitetas.

8 straipsnis. Eilinė generalinė asamblėja

1. Generalinė asamblėja yra sušaukiama mažiausiai kartą per metus Europos Parlamento
patalpose.

2. Generalinę asamblėją sudaro visi Asociacijos nariai. Jai pirmininkauja vykdomojo
komiteto pirmininkas arba, jeigu jis negali dalyvauti, jo pavaduotojas.

3. Kvietimai į generalinės asamblėjos susirinkimą išsiunčiami kartu su darbotvarkės
projektu mažiausiai prieš du mėnesius iki numatytos datos. Darbotvarkei pakeisti
reikalingas esančių narių daugumos sutikimas.

4. Pagrindiniai generalinės asamblėjos uždaviniai yra:

a) atskiru balsavimu priimti ir patvirtinti metines finansines ataskaitas ir vykdomojo
komiteto pateiktą biudžetą kartu su auditorių ataskaitomis

b) nustatyti kitų metų nario mokestį (7 straipsnio 2 dalis)

c) keisti įstatus (15 straipsnis)

d) išrinkti vykdomąjį komitetą. Tokie rinkimai vyksta slaptu balsavimu. Į laisvas vietas,
dėl kurių kyla ginčų, išrenkami kandidatai, surinkę didžiąją balsų daugumą.

5. Kiekvienas narys turi po vieną balsą. Jeigu nėra numatyta kitaip, generalinė asamblėja
priima sprendimą paprasta arba pagal raštišką įgaliojimą balsuojančių narių balsų
dauguma. Kiekvienas narys gali turėti neribotą skaičių įgaliojimų. Narys, skiriantis kitą
narį arba susirinkimo pirmininką savo įgaliotiniu, įgaliojimo formoje gali nurodyti, kaip
jis nori, kad būtų balsuojama. Šis sprendimas įpareigoja narį, veikiantį įgaliotinio vardu.

6. Generalinės asamblėjos kvorumas yra tik tada, jei dalyvauja arba yra atstovaujami
mažiausiai 50 narių.

7. Eilinės generalinės asamblėjos susirinkimo protokolą surašo Asociacijos sekretorius ir
per du mėnesius pateikia jį visiems nariams.
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9 straipsnis. Auditoriai

1. Generalinė asamblėja du Asociacijos narius skiria auditoriais, kurie nagrinėja sąskaitas ir
generalinei asamblėjai pateikia ataskaitą.

2. Generalinė asamblėja taip pat paskiria profesionalią audito įmonę, priimtiną ir generalinei
asamblėjai, ir Europos Parlamentui, kuri kiekvienais metais atlieka asociacijos sąskaitų
auditą ir per vykdomąjį komitetą pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir generalinei
asamblėjai.

10 straipsnis. Neeilinė generalinė asamblėja

Neeilinę generalinę asamblėją sušaukia pirmininkas arba jį pakeičiantis asmuo mažiausiai prieš
mėnesį iki numatytos datos pagal 8 straipsnyje išdėstytas darbo tvarkos taisykles:

1. Jeigu vykdomasis komitetas mano esant būtina arba jeigu to prašė penktadalis
Asociacijos narių;

2. Sprendimui dėl Asociacijos likvidavimo (16 straipsnis) priimti.

11 straipsnis. Vykdomasis komitetas

1. Vykdomasis komitetas turi visus įgaliojimus administruoti Asociaciją ir jai vadovauti
atsižvelgdamas į jos tikslus. Veiksmai, nepriklausantys jo kompetencijai, reguliuojami
įstatymų arba vadovaujantis šiais įstatais generalinio susirinkimo nustatyta tvarka.
Vykdomojo komiteto nariai nėra niekaip asmeniškai atsakingi už Asociacijos
įsipareigojimus. Vykdomasis komitetas gali prašyti išorės specialistų padėti valdyti ir
administruoti Asociaciją.

2. Pagrindinis vykdomojo komiteto uždavinys yra užtikrinti bendrą Asociacijos
funkcionavimą tarp susirinkimų. Jis planuoja Asociacijos narių darbą ir įgyvendina jos
sprendimus. Asociacija gali, jeigu mano, kad tai būtina, įdarbinti nuolatinį personalą
kasdieniam vadovavimui asociacijai, kurio veiklą kontroliuotų vykdomasis komitetas.
Asociacija gali paskirti kasdienę asociacijos administraciją, įskaitant susijusią parašo
teisę. Vykdomasis komitetas taip pat gali paskirti visas parašo teises. Teisinius veiksmus,
ieškovo ar atsakovo, Asociacijos naudai nustato vykdomasis komitetas, atstovaujamas
pirmininko. Vykdomojo komiteto nariai nėra asmeniškai atsakingi už komiteto veiklą, jie
atsakingi tik už savo oficialių pareigų atlikimą.

3. Vykdomasis komitetas atstovauja asociacijai sudarydamas sandorius su trečiosiomis
šalimis, viešosiomis ir privačiomis įstaigomis ir veikia Asociacijos vardu.

4. Vykdomasis komitetas atsakingas už tinkamą Asociacijos tikslų vykdymą (4 straipsnis).
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5. Vykdomasis komitetas atsakingas už tam tikros veiklos, pavyzdžiui, kelionių ir kitų
kultūrinių, mokslinių ir socialinių renginių, organizavimą.

6. Kiekvienos eilinės generalinės asamblėjos metu vykdomasis komitetas pristato ateinančių
metų veiklos programos planą. Visi pakeitimai ir pritarimai turi būti išplatinti asociacijos
nariams.

7. Pavienius narius, nedirbančius vykdomajame komitete, vykdomasis komitetas gali
paskirti specialiai funkcijai ar užduočiai vykdyti.

8. Vykdomąjį komitetą sudaro nariai, išrinkti dvejų metų laikotarpiui. Po jų rinkimų, jie iš
savo narių išrenka pirmininką, pirmininko pavaduotoją, finansų tvarkytoją ir sekretorių.

9. Europos Parlamento kvestorių kolegija paskiria du savo narius dirbti nebalsuojančiais
vykdomojo komiteto nariais ir nusprendžia, kiek laiko jie eis pareigas.

10. Pirmojo susirinkimo metu į vykdomąjį komitetą išrenkama dešimt narių. Penki nariai,
gavę mažiausiai balsų, eis pareigas vienerius metus. Praėjus pirmiesiems metams ir
vėliau, kiekvienais metais renkami penki vykdomojo komiteto nariai.

11. Vykdomojo komiteto nariai generalinės asamblėjos balsų dauguma gali būti atleisti iš
pareigų.

12. Pirmininkas mažiausiai du kartus per metus sušaukia vykdomojo komiteto susirinkimus.

13. Sprendimai priimami vykdomojo komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po
lygiai, lemia susirinkimo pirmininko balsas.

IV ANTRAŠTĖ: BIUDŽETAS IR SĄSKAITOS

12 straipsnis. Biudžetas ir sąskaitos

1. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

2. Praėjusių finansinių metų sąskaitos ir ateinančių metų biudžetas kasmet teikiamas
eiliniam generaliniam susirinkimui tvirtinti.

3. Išskyrus išlaidas, tiesiogiai susijusias su jų pareigų atlikimu, vykdomojo komiteto nariai
negauna jokio atlyginimo. Bet kokiu atveju tiesioginės vykdomojo komiteto narių veiklos
išlaidos neturi būti didesnės nei 15 proc. asociacijos metinio biudžeto.

4. Vykdomasis komitetas generalinei asamblėjai pateikia audituotas ir neaudituotas
ataskaitas, finansinę ataskaitą ir ateinančių metų biudžetą.

5. Generalinės asamblėjos patvirtintos profesionaliai ir neprofesionaliai patikrintos
ataskaitos, finansinė ataskaita per kvestorių kolegiją yra pateikiamos Europos
Parlamentui.
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V ANTRAŠTĖ: IŠTEKLIAI / INFRASTRUKTŪRA

13 straipsnis. Finansiniai ištekliai

Asociacijos ištekliai yra gaunami iš:

1. Jos narių nario mokesčio;
2. Viešųjų ar privačių įstaigų suteiktų lėšų;
3. Europos Parlamento suteiktų metinių subsidijų.

14 straipsnis. Infrastruktūra

1. Asociacijos nariai turi teisę naudotis šiomis lengvatomis:

a) bureau de passage – buvę nariai galės retkarčiais naudotis telefono vietinių skambučių
lengvatomis kiekvienoje iš trijų darbo vietų;

b) kompiuterine įranga, esančia bureau de passage, kurioje yra nemokama prieiga prie
interneto ir intraneto;

c) asociacijos tinklalapiu, prijungtu prie pagrindinio Parlamento puslapio;

d) kiek tai įmanoma, nuotoline prieiga prie intraneto paslaugų;

e) (tik) nariams skirtu baru.

2. Visi buvę Europos Parlamento nariai, vykdydami nuorodas, kurių jų gali būti paprašyta,
turi teisę patekti į:

a) Parlamento patalpas trijose darbo vietose ir į valstybių narių informacines įstaigas;

b) Parlamento garažus trijose darbo vietose;

c) Parlamento bibliotekas trijose darbo vietose;

d) Parlamento restoranus ir kavines trijose darbo vietose;

e) Europos Parlamento Asociacijos patalpas.

3. Klausimai Europos Parlamentui, susiję su naudojimusi lengvatomis ir jų išplėtimu,
pirmiausia teikiami per kvestorių kolegiją atitinkamam Parlamento organui, bendrai
vadovaujant Biurui.
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VI ANTRAŠTĖ: ĮSTATŲ KEITIMAS / ASOCIACIJOS
LIKVIDAVIMAS

15 straipsnis. Įstatų keitimas

1. Generalinė asamblėja yra įgaliota keisti Asociacijos įstatus. Ji gali teisėtai svarstyti
įstatus tik tuo atveju, jei tų pakeitimų objektas yra specialiai nurodytas susirinkimo
sušaukiamajame pranešime ir jeigu dalyvauja arba yra atstovaujami raštišku įgaliojimu
du trečdaliai narių (8 straipsnio 5 dalis). Pakeitimai gali būti priimti tik tada, jei dalyvauja
arba yra atstovaujami du trečdaliai narių.

2. Kad būtų priimtas bet koks su Asociacijos įsteigimo tikslu susijęs pakeitimas, reikalinga
keturių penktadalių dalyvaujančių narių arba jiems pagal raštišką įgaliojimą
atstovaujančių narių dauguma.

3. Jeigu pirmajame susirinkime dalyvauja arba pagal raštišką įgaliojimą yra atstovaujami
mažiau nei du trečdaliai narių, gali būti sušaukiamas kitas susirinkimas, kuriame
sprendimas gali būti priimamas neatsižvelgiant į esančių arba atstovaujamų narių skaičių
ir kuriame pakeitimai priimami 1 arba 2 dalyje nurodyta balsų dauguma. Antrasis
susirinkimas gali būti sušaukiamas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo pirmojo
susirinkimo.

16 straipsnis. Asociacijos likvidavimas

1. Asociacija gali būti likviduota specialiai šiam tikslui sušauktos neeilinės generalinės
asamblėjos priimtu sprendimu, kai dalyvauja arba yra atstovaujami du trečdaliai narių (8
straipsnio 5 dalis). Jei ši sąlyga yra neišpildyta, gali būti sušauktas antras susirinkimas,
kurio sprendimas yra galiojantis nepriklausomai nuo to, kiek narių dalyvauja ar yra
atstovaujami. Tačiau šis sprendimas nebus įgyvendintas, kol jam nepritars du trečdaliai
esančių narių. Bet kokį sprendimą, susijusį su Asociacijos likvidavimu, priimtą
susirinkimo, kuriame dalyvavo arba buvo atstovaujami mažiau nei du trečdaliai esančių
Asociacijos narių, turi patvirtinti civilinių bylų teismas.

2. Likvidavimo atveju visu turtu disponuojama gavus Europos Parlamento susitikimą.
Parlamentui priklausančios patalpos grąžinamos Parlamentui. Bet kokiomis patalpomis,
kurios buvo įsigytos už Parlamento ribų, bus disponuojama pasikonsultavus su Europos
Parlamentu.

________________________
1 1984 m. birželio 28 d. Belgijos teisės 9 straipsnis (įsigaliojo 1984 m. rugpjūčio 16 d.).
2 1939 m. gruodžio 19 d. suvestinio įstatymo 20 straipsnio IV antraštė, (v).


