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AVDELNING I: FIRMA, SÄTE, RÄTTSLIG GRUND, ÄNDAMÅL

Artikel 1 – Firma

Föreningens namn är ”Föreningen för f.d. ledamöter av Europaparlamentet”, nedan kallad
”föreningen”.

Dess grundare är

Richard Balfe – 31, Lyndewode Road, Cambridge CB1 2HN, Förenade kungariket
Lord Henry Plumb – Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Förenade kungariket
Ursula Schleicher – Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Tyskland

Artikel 2 – Rättslig grund

Föreningen är en ideell förening (association sans but lucratif, a.s.b.l.) inregistrerad enligt belgisk
lag (lagen av den 27 juni 1921 som ger ideella föreningar status som juridiska personer och lagen
av den 14 november 1983 om kontroll av beviljande och användning av visst ekonomiskt stöd).

Artikel 3 – Föreningens säte

Föreningen har sitt säte på följande adress: Europaparlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bryssel,
Bryssels arrondissement, Belgien.

Artikel 4 – Föreningens ändamål och tidsramar

1.  Föreningen skall bildas på obestämd tid.

2.  Föreningen har som huvudsakliga ändamål att

a)  sammanföra f.d. ledamöter och ge dem ett forum för möten och diskussioner och för
kulturella, vetenskapliga och sociala evenemang,

b)  främja utbyte av information och nyheter mellan f.d. ledamöter av Europaparlamentet,

c)  förbättra kontakten mellan f.d. och nuvarande ledamöter av Europaparlamentet genom att
upprätta och använda ett informationsnätverk,



NT\441404SV.doc 3/9 PE

SV

d)  utnyttja de f.d. ledamöternas erfarenhet för att stärka den parlamentariska demokratin och den
europeiska integrationen,

e)  främja kontakten mellan liknande organisationer i Europa och på andra håll, till exempel
nationella föreningar för f.d. ledamöter men framför allt Europeiska parlamentariska föreningen,

f)  generellt främja diskussionen om hur Europeiska unionen utvecklats på det politiska och
opinionsmässiga planet och undersöka de konsekvenser som denna utveckling har för
institutionerna, de lokala myndigheterna och medborgarna.

AVDELNING II: MEDLEMSKAP

Artikel 5 – Medlemskap i föreningen

1. För att bilda föreningen fordras minst tre medlemmar.

2. Ledamöter av Europaparlamentet vilkas mandatperiod har löpt ut och som är intresserade av
att ansluta sig till föreningen kan lämna in en skriftlig ansökan om medlemskap.
Medlemskap godkänns av styrelsen.

3. Personer som fråntagits sitt mandat eller som tillhör en förening som kränker de
grundläggande mänskliga rättigheterna kan inte vara medlemmar i föreningen.

4. En förteckning i alfabetisk ordning över föreningsmedlemmarnas efternamn, förnamn,
adresser och nationaliteter skall inges till den allmänna domstolens kansli för det område där
föreningen har sitt säte senast en månad efter offentliggörandet av föreningens stadgar. Om
medlemmarna inte är av belgisk nationalitet skall det, där så är lämpligt, bifogas information
om huruvida de finns upptagna i folkbokföringsregistret. Förteckningen skall uppdateras
årligen genom en sammanställning i alfabetisk ordning av alla ändringar som berör
medlemmarna. Var och en har rätt att avgiftsfritt ta del av denna förteckning. 1

5. Föreningen skall ha status som en juridisk person. 2

Artikel 6 – Upphörande och upphävande av medlemskapet

1.    Medlemskapet i föreningen upphör vid
(a) dödsfall,
(b) utträde,
(c) uteslutning.

2.   Medlem som utträder ur föreningen skall skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse.

1 Belgisk lag av den 28 juni 1984, artikel 9 (som trädde i kraft den 16 augusti 1984).
2 Konsoliderad lag av den 19 december 1939, artikel 20, avdelning IV, (v).
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3.   Medlemskapet kan även upphöra genom uteslutning på grund av
(a) allvarlig försummelse,
(b) verksamhet i strid mot föreningens ändamål,
(c) skada av föreningens anseende.

Föreningsstämman kan – efter att den berörde medlemmen har fått möjlighet att ge förklaring i
saken – besluta om uteslutning om detta beslut biträds av sammanlagt två tredjedelar av de
närvarande medlemmarna och av de medlemmar som företräds av ett ombud med skriftlig
fullmakt (Artikel 8.5).

4.   Medlemskapet upphävs

(a)  under hela mandatperioden vid omval till Europaparlamentet,

(b) så länge medlemsavgiften (artikel 7.1) inte har betalats in.

5. Medlemmar som har uteslutits och laga arvingar till avlidna medlemmar skall inte ha anspråk
på några av föreningens tillgångar.

Artikel 7 – Medlemsavgift och finansiering

1. Det krävs av föreningsmedlemmarna att de betalar in en årlig medlemsavgift. Den årliga
avgiften förfaller till betalning dagen före föreningsstämman varje kalenderår. Medlemmar
som inte har betalat senast på förfallodagen kommer att stängas av och inte längre ha rätt till
medlemsförmåner.

2. Medlemsavgiftens storlek skall årligen fastställas genom omröstning med enkel majoritet av
den ordinarie föreningsstämman. För perioden fram till och med den 31 december 2002 skall
den årliga medlemsavgiften vara 50 euro. För 2003 skall avgiften vara 50 euro. För 2004
skall avgiften vara 100 euro men 50 euro för nya medlemmar som ansluter sig efter valet.
Den årliga medlemsavgiften skall därefter fastställas årligen av föreningsstämman för det år
som följer föreningsstämmans sammanträde.

3. Föreningen skall ha rätt att uppbära ekonomiskt och administrativt stöd eller annat stöd av
Europaparlamentet.

4. Föreningen skall ges rätt att ta emot gåvor, arv eller andra bidrag från f.d. eller nuvarande
ledamöter. Den skall även med styrelsens godkännande ha rätt att ta emot gåvor, bidrag,
materiel eller ekonomiskt stöd från andra personer eller organ.

5. Medlemmarna svarar inte personligen för föreningens förpliktelser.
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AVDELNING III: FÖRENINGENS ORGAN

Föreningen består av två organ: föreningsstämman och styrelsen.

Artikel 8 – Ordinarie föreningsstämma

1. Föreningsstämman utlyses minst en gång om året i Europaparlamentets lokaler.

2. Föreningsstämman består av alla föreningens medlemmar och leds av styrelsens ordförande
eller, vid förhinder för denne, av styrelsens vice ordförande.

3. Kallelser till föreningsstämman skall tillsammans med förslaget till föredragningslista
skickas minst två månader före den fastställda tidpunkten. Ändringar av förslaget till
föredragningslista måste godkännas av en majoritet av de närvarande medlemmarna.

4.   Föreningsstämman skall i första hand ha följande uppgifter:

(a)  vid separata omröstningar anta och godkänna den årsredovisning och budget som
framlagts av styrelsen samt revisorernas berättelse,

(b)  fastställa medlemsavgiftens storlek för det nästföljande året (Artikel. 7.2),

(c)  införa stadgeändringar (Artikel 15),

(d)  välja styrelsen; detta val skall förrättas genom sluten omröstning; de lediga platserna skall
ges till dem som får flest röster.

5. Varje medlem skall ha en röst. Om inte annat anges ska föreningsstämman ta beslut med
enkel majoritet av de medlemmar som deltar i omröstningen eller som är företrädda av ombud
med fullmakt. Varje enskild medlem ska ha rätt att vara ombud för ett obegränsat antal
medlemmar. En medlem som utser en annan medlem eller stämmans ordförande till sitt
ombud kan på fullmakten ange hur han eller hon vill att ombudet ska rösta. Detta beslut skall
vara bindande för den medlem som är ombud.

6. Föreningsstämman skall vara beslutsför endast då minst femtio medlemmar är närvarande
eller företrädda. Om stämman inte är beslutsför vid dess början skall en ny stämma
sammankallas en timme senare. Denna stämma skall vara beslutsför oavsett hur många
medlemmar som är närvarande eller företrädda.

7. Protokollen till den ordinarie föreningsstämman skall upprättas av föreningens sekreterare
och översändas till alla medlemmar inom två månader.

Artikel 9 – Revisorer

1. Föreningsstämman skall utse två föreningsmedlemmar till revisorer som skall granska
räkenskaperna och förelägga föreningsstämman en rapport.
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2. Föreningsstämman skall även utse en auktoriserad revisionsfirma som kan godtas av både
föreningsstämman och Europaparlamentet och som varje år skall granska föreningens
räkenskaper och lämna in en rapport till både Europaparlamentet och föreningsstämman via
styrelsen.

Artikel 10 – Extra föreningsstämma

En extra föreningsstämma skall i enlighet med artikel 8 utlysas av ordföranden eller dennes
suppleant minst en månad före det fastställda datumet

1. om styrelsen anser det nödvändigt, eller om en femtedel av föreningens medlemmar kräver
detta.

2.   för att besluta om upplösning av föreningen (Artikel 16).

Artikel 11 – Styrelsen

1. Styrelsen skall ha fullständiga befogenheter att leda och förvalta föreningen i
överensstämmelse med dess ändamål. De enda uppgifter som faller utanför styrelsens
behörighetsområde är de som genom lag eller dessa stadgar reserverats för
föreningsstämman. Styrelseledamöterna skall inte hållas personligen ansvariga för
föreningens förpliktelser. Styrelsen kan anlita utomstående specialister för att få hjälp med att
leda och förvalta föreningen.

2. Styrelsen skall ha som huvuduppgift att garantera att föreningen fungerar på ett bra sätt
mellan mötena. Styrelsen förbereder föreningsstämmans uppgifter och verkställer dess
beslut. Föreningen kan, om den anser det nödvändigt, anställa fast anställd personal som
under styrelsens överinseende skall sköta föreningens löpande ärenden. Föreningen kan
delegera skötseln av föreningens löpande ärenden med därtill hörande rätt att teckna
föreningens namn. Styrelsen kan likaledes utan inskränkningar bevilja annan person rätt att
teckna föreningens namn. Styrelsen, företrädd av sin ordförande, skall äga rätt att på
föreningens vägnar kära och svara inför domstol. Styrelseledamöterna skall inte åläggas
något personligt ansvar till följd av sitt uppdrag och skall svara endast för hur de utfört
uppgifter som tillkommit dem i kraft av detta uppdrag.

3. Styrelsen företräder föreningen i affärer med tredje part, offentliga eller privata organ och
skall agera i föreningens namn.

4. Styrelsen ansvarar för att korrekt förverkliga föreningens ändamål (Artikel 4).

5. Styrelsen ansvarar för att anordna särskilda aktiviteter, till exempel resor och andra
kulturella, vetenskapliga och sociala evenemang.
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6. Vid varje ordinarie föreningsstämma skall styrelsen lägga fram ett förslag till
verksamhetsprogram för det kommande året. Om ändringar införs i detta program eller om
det antas skall det skickas till föreningsmedlemmarna.

7. Medlemmar som inte är styrelseledamöter kan av styrelsen utses att genomföra särskilda
uppgifter eller inneha en särskild roll.

8. Styrelsen består av tio ledamöter som väljs för en tvåårsperiod. Efter att dessa ledamöter
utsetts skall de sinsemellan utse en ordförande, en vice ordförande, en kassör och en
sekreterare.

9. Kvestorskollegiet vid Europaparlamentet skall utse två av sina medlemmar som skall fungera
som styrelseledamöter utan rösträtt. Kollegiet skall bestämma vilka personer som skall utses
och fastställa tidsperioden för detta uppdrag.

10. Vid föreningens konstituerande stämma skall tio ledamöter väljas till styrelsen. De fem
ledamöter som får minst röster skall inneha sitt uppdrag i ett år. Vid slutet av det första året
och därefter varje år skall fem styrelseledamöter väljas.

11. Föreningsstämman kan genom majoritetsbeslut avsätta styrelseledamöter.

12. Styrelsen skall hålla sammanträde minst två gånger om året. Ordföranden är
sammankallande.

13. Majoritetsbeslut skall fattas av en majoritet av de närvarande styrelseledamöterna. Vid lika
röstetal skall sammanträdesordföranden ha en utslagsröst.

AVDELNING IV: BUDGET OCH RÄKENSKAPER

Artikel 12 - Budget och räkenskaper

1. Föreningens räkenskapsperiod börjar den 1 januari och slutar den 31 december.

2. Räkenskaperna för den föregående räkenskapsperioden och budgeten för det kommande året
skall årligen översändas för godkännande till den ordinarie föreningsstämman.

3. Styrelseledamöterna skall inte erhålla någon ersättning, utom för utgifter som direkt kan
sättas i samband med deras utövande av sitt uppdrag. Under alla omständigheter skall de
direkta kostnaderna för styrelseledamöternas verksamhet inte överstiga femton procent av
föreningens årsbudget.

4. Styrelsen skall förelägga föreningsstämman bokslutet – som granskats av auktoriserade
revisorer och lekmannarevisorer – samt den ekonomiska redovisningen och budgeten för det
kommande året.

5. När bokslutet, som granskats av auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer, har godkänts
av föreningsstämman skall det översändas till Europaparlamentet via Kvestorskollegiet.
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AVDELNING V: RESURSER / INFRASTRUKTUR

Artikel 13 – Finansiella resurser

Föreningens resurser skall tas från

1. medlemsavgifter,

2. ekonomiskt stöd av offentliga eller privata organ,

3. årligt stöd från Europaparlamentet.

Artikel 14 - Infrastruktur

1. Föreningsmedlemmarna skall ha rätt att använda följande lokaler och utrustning:

(a) en "bureau de passage" med tillgång till telefon för lokalsamtal kan tillfälligt användas av
de f.d. ledamöterna på de tre arbetsorterna,

(b) datautrustning, installerad i ”bureau de passage”, med fri tillgång till Internet och
intranätet,

(c) föreningens egen webbsida som är kopplad till parlamentets hemsida,

(d) fjärrtillgång till intranätet, i den mån detta är möjligt,

(e)   ledamöternas bar.

1. Alla f.d. ledamöter av Europaparlamentet skall, mot uppvisande av ett passerkort som de kan
få på begäran, ha tillgång till:

(a) parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna och till parlamentets informationskontor i
medlemsstaterna,

(b) parlamentets garage på de tre arbetsorterna,

(c) parlamentets bibliotek på de tre arbetsorterna,

(d) parlamentets restauranger och cafeterior på de tre arbetsorterna,

(e) Europeiska parlamentariska föreningens lokaler.

2. Frågor till Europaparlamentet om användning eller utvidgning av tillbudsstående utrymmen
och utrustning skall i första hand översändas via Kvestorskollegiet till lämpligt
parlamentsorgan under presidiets allmänna ansvar.
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AVDELNING VI: STADGEÄNDRINGAR / UPPLÖSNING AV
FÖRENINGEN

Artikel 15 – Stadgeändringar

1. Föreningsstämman har rätt att ändra föreningens stadgar. Den kan överlägga om
ändringar endast om föremålet för dessa ändringar särskilt anges i kallelsen till stämman
och om två tredjedelar av medlemmarna är närvarande eller företrädda av ombud med
fullmakt (Artikel 8.5). Ändringsförslag kan antas endast om det vid omröstningen finns
en majoritet på två tredjedelar av de närvarande eller företrädda medlemmarna.

2. Alla ändringar som gäller något av de syften för vilka föreningen bildades ska emellertid
för att antas kräva en majoritet av fyra femtedelar av de medlemmar som är närvarande
eller företrädda av ombud med fullmakt.

3. Om mindre än två tredjedelar av ledamöterna är närvarande eller företrädda av ombud
med fullmakt på det första mötet, kan ett andra möte sammankallas som kan fatta beslut
oavsett antalet närvarande eller företrädda ledamöter och anta ändringsförslag med de
majoriteter som anges i punkt 1 eller punkt 2. Det andra mötet får inte hållas förrän
tidigast två veckor efter det första.

Artikel 16 – Upplösning av föreningen

1. Föreningen kan upplösas genom beslut av en extra föreningsstämma som utlysts enkom för
detta ändamål, och om minst två tredjedelar av de medlemmar som är närvarande eller
företrädda (Artikel 8.5) biträder beslutet. Om detta villkor inte är uppfyllt är det möjligt att
utlysa en andra stämma, vars beslut skall vara giltigt oavsett antalet närvarande eller
företrädda medlemmar. Ett beslut skall dock inte fattas om det inte biträds av två tredjedelar
av de närvarande ledamöterna. Alla beslut som rör upplösning av föreningen vid en stämma
där färre än två tredjedelar av föreningsmedlemmarna är närvarande eller företrädda måste
inges till allmän domstol för godkännande.

2. Vid upplösning av föreningen skall överenskommelse med Europaparlamentet ingås om hur
eventuella tillgångar skall överlåtas. Lokaler som ägs av parlamentet skall återgå till
parlamentet. Lokaler som införskaffats utanför parlamentet skall överlåtas i samråd med
Europaparlamentet.


