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NASLOV I: IME, SEDEŽ, PRAVNA PODLAGA, NAMEN 
 

 

Člen 1 – Poimenovanje združenja  

 

Združenje je ustanovljeno z imenom „Združenje nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta“, 

v nadaljevanju  „združenje“. 
 

Ustanovitelji so: 

 

BALFE Richard – 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Združeno kraljestvo 

Lord PLUMB Henry – Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Združeno kraljestvo 

SCHLEICHER Ursula – Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Nemčija 

 

 

Člen 2 – Pravna podlaga 

 

Združenje je neprofitno združenje, ustanovljeno v skladu z belgijsko zakonodajo (zakon z dne 

27. junija 1921 o podelitvi statusa civilnopravne osebe neprofitnim združenjem in zakon z dne 

14. novembra 1983 o nadzoru dodeljevanja in uporabe nekaterih subvencij). 

 

 

Člen 3 – Sedež združenja 

 
Sedež združenja je v Evropskem parlamentu, rue Wiertz, 1047 Bruselj, Belgija. 

 

Člen 4 – Namen in časovni okvir združenja 

 

1. Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas. 

 

2. Glavni namen združenja je: 

 

a) druženje nekdanjih poslancev ter organizacija srečanj, razprav ter kulturnih, znanstvenih 

in družabnih dogodkov, 

 

b) omogočanje izmenjave informacij in novic med nekdanjimi poslanci Evropskega 

parlamenta, 

 

c) krepitev odnosov med nekdanjimi in aktualnimi poslanci Evropskega parlamenta z 

oblikovanjem in uporabo informacijske mreže, 

 

d) koristna uporaba izkušenj nekdanjih poslancev za krepitev parlamentarne demokracije in 

služenje evropski enotnosti, 

 

e) spodbujanje stikov med podobnimi organizacijami v Evropi, na primer z združenji 

nekdanjih poslancev na nacionalni ravni, zlasti z Evropskim parlamentarnim združenjem, 
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f) na splošno spodbujanje razprav o razvoju Evropske unije na političnem področju in v 

javnosti ter preučevanje posledic, ki jih ima za institucije, lokalne oblasti in državljane. 

 

NASLOV II: ČLANSTVO 
 

5 člen – Članstvo v združenju 
 

1. Število članov ne sme biti manjše od treh.* 

 

2. Poslanci Evropskega parlamenta, katerih mandat se je iztekel in ki se zanimajo za članstvo v 

združenju, se lahko prijavijo v pisni obliki. Njihovo članstvo odobri upravni odbor. 

 

3. Osebe, ki jim je bil mandat odvzet ali pripadajo združenju, ki krši temeljne človekove 

pravice, ne morejo biti člani združenja. 

 

4. Abecedni seznam z imeni, priimki, prebivališči in državljanstvi članov združenja je treba 

vložiti v sodnem tajništvu civilnega sodišča sedeža združenja v mesecu po objavi statuta. 

Poleg tega se, če člani niso belgijski državljani, po potrebi navede njihova vpisna številka v 

registru prebivalstva. Seznam se vsako leto dopolnjuje z navedbo sprememb, ki so se zgodile 

med člani, po abecednem redu. Seznam je brezplačno dostopen vsakomur1. 

 

5. Združenje pridobi status civilnopravne osebe2. 

 

 

Člen 6 – Izguba ali prenehanje članstva 

 

1. Članstvo v združenju se konča s: 
 

a) smrtjo, 

b) odstopom, 

c) izključitvijo. 
 

2. V primeru odstopa morajo člani upravnemu odboru predložiti pisno zahtevo. 

 

3. Članstvo lahko preneha tudi zaradi izključitve zaradi: 

 

a) hujše kršitve, 

b) neupoštevanja ciljev združenja, 

c) škode, povzročene ugledu združenja. 
 

Skupščina z dvotretjinsko večino članov, ki glasujejo osebno ali s pisnim pooblastilom (člen 

8(5)), odloči o izključitvi, potem ko zadevni osebi omogoči, da pojasni svoje ravnanje. 

______________________________ 

*  Člani so imenovani v prilogi. 

 

                                                 
1 Belgijski zakon z dne 28. junija 1984, člen 9 (začetek veljavnosti 16. avgust 1984). 
2 Konsolidirani zakon z dne 19. decembra 1939, člen 20, naslov IV, točka (v). 
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4. Članstvo se začasno prekini: 

 

a) za čas trajanja mandata v primeru ponovne izvolitve v Evropski parlament, 

b) v primeru, da članarina (člen 7(1)) ni poravnana. 

 

5. Izključeni člani in pravni nasledniki umrlega člana nimajo pravice do premoženja združenja. 

 

 

Člen 7 – Prispevki in finančne določbe 

 

1. Člani združenja morajo plačevati letno članarino. Plačilo letne članarine mora biti opravljeno 

pred dnem skupščine vsako koledarsko leto. Člani, ki članarine ne plačajo do roka, bodo 

začasno ostali brez članstva in z njim povezanih ugodnosti. 

 

2. Znesek letne članarine vsako leto določi generalna skupščina z navadno večino. Za obdobje 

do 31. decembra 2002 znaša letna članarina 50 EUR. Za leto 2003 bo članarina znašala 

50 EUR; za leto 2004 pa 100 EUR, vendar le 50 EUR za nove člane, ki se bodo pridružili po 

volitvah. Skupščina vsako leto določi letno članarino za leto, ki sledi letu, v katerem poteka 

skupščina. 

 

3. Združenje lahko svobodno sprejema finančno, upravno in drugo podporo Evropskega 

parlamenta. 

 

4. Združenje je pooblaščeno za sprejemanje daril med živimi, oporok ali drugih donacij 

nekdanjih ali sedanjih poslancev, z odobritvijo upravnega odbora pa lahko prejema tudi 

darila, donacije, članarine ali subvencije drugih oseb ali organov. 

 

5. Člani v nobenem primeru niso osebno odgovorni za obveznosti združenja. 

 

 
NASLOV III: ORGANI ZDRUŽENJA 
 

 

Organa združenja sta skupščina in upravni odbor. 

 

 

 

Člen 8 – Redna letna skupščina 

 

1. Skupščina se skliče vsaj enkrat letno v prostorih Evropskega parlamenta. 

 

2. Skupščino sestavljajo vsi člani združenja. Predseduje ji predsednik upravnega odbora, v 

njegovi odsotnosti pa podpredsednik.  
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3. Vabila na skupščino se skupaj z osnutkom dnevnega reda pošljejo vsaj dva meseca pred 

datumom skupščine. Predlogi sprememb k osnutku dnevnega reda se odobrijo z večino 

navzočih članov. 
 

4. Naloge skupščine so: 

 

a) da z ločenim glasovanjem sprejme in odobri letno in finančno poročilo ter proračun, ki jih 

predloži upravni odbor, ter poročilo revizorjev,   

 

b) da določi znesek letne članarine za prihodnje leto (člen 7(2)), 

 

c) sprememba statuta (člen 15), 

 

d) izvolitev upravnega odbora. Glasovanje je tajno. Glede na število prostih mest se izvolijo 

kandidati z največjim številom glasov. 

 

5.  Vsak član ima en glas. Če ni določeno drugače, skupščina odloča z navadno večino članov, ki 

glasujejo ali ki so s pisnim pooblastilom imenovali svojega zastopnika. Vsak član lahko 

zastopa neomejeno število drugih članov. Član, ki drugega člana ali predsedujočega zasedanja 

imenuje za svojega zastopnika, lahko na obrazcu za pooblastilo določi, kako želi glasovati. Ta 

odločitev je za člana zastopnika obvezujoča. 

 

6. Skupščina je sklepčna le, če je navzočih ali zastopanih vsaj 50 članov. Če sklepčnost na prvi 

seji ni dosežena, se eno uro pozneje skliče druga seja, ki je sklepčna ne glede na število 

navzočih ali zastopanih članov. 

 

7. Zapisnike rednih sej skupščine pripravi sekretar združenja in jih v dveh mesecih pošlje vsem 

članom. 

 

 

 

Člen 9 – Revizorji 
 

1. Skupščina imenuje dva člana združenja za revizorja, ki pregledata računovodske izkaze in 

generalni skupščini predložita poročilo. 

 

2. Skupščina imenuje tudi strokovno revizijsko družbo, ki jo odobrita skupščina in Evropski 

parlament in ki vsako leto opravi revizijo računovodskih izkazov združenja ter prek 

upravnega odbora predloži poročilo Evropskemu parlamentu in skupščini. 

 

 

Člen 10 – Izredna skupščina 
 

Izredna skupščina se skliče vsaj en mesec pred datumom, ki ga v skladu z določbami iz člena 8 

določi predsednik ali njegov namestnik: 

 

1. če upravni odbor meni, da je to potrebno, ali če to zahteva petina članov združenja; 
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2. če odloča o prenehanju združenja (člen 16). 

 

 

Člen 11 – Upravni odbor 

 

1. Upravni odbor ima vsa pooblastila za upravljanje in vodenje združenja v skladu z njegovimi 

cilji. V njegove pristojnosti ne spadajo edino dejanja, ki so po zakonu ali po tem statutu v 

pristojnosti skupščine. Upravni uslužbenci v nobenem primeru niso osebno odgovorni za 

obveznosti združenja. Upravni odbor lahko za pomoč pri vodenju in upravljanju združenja 

zaprosi zunanje strokovnjake. 

 

2. Glavna naloga upravnega odbora je zagotoviti splošno delovanje združenja med sejami. 

Upravni odbor pripravlja razprave skupščine in izvaja njene sklepe. Če združenje meni, da je 

to potrebno, lahko zaposli stalno osebje za vsakodnevno upravljanje združenja, ki deluje pod 

nadzorom upravnega odbora. Združenje lahko prenese vsakodnevno vodenje združenja, 

vključno s pripadajočim pooblastilom za podpis. Upravni odbor lahko prav tako prenese 

pooblastilo za podpis. Tožbo, ne glede na to, ali gre za tožnika ali toženca, v imenu združenja 

sproži upravni odbor, ki ga zastopa njegov predsednik. Člani upravnega odbora zaradi 

svojega mandata niso osebno odgovorni, temveč so odgovorni le za opravljanje svojih 

uradnih dolžnosti. 

 

3. Upravni odbor zastopa združenje v odnosih s tretjimi osebami, javnimi in zasebnimi organi 

ter deluje v imenu združenja. 

 

4. Odgovoren je za ustrezno doseganje ciljev združenja (člen 4). 

 

5. Odgovoren je za organizacijo posebnih dejavnosti, na primer potovanj in drugih kulturnih, 

znanstvenih in družbenih dogodkov. 

 

6. Upravni odbor na vsaki redni skupščini predstavi osnutek programa dejavnosti za prihodnje 

leto. Program se po vsaki morebitni spremembi in sprejetju pošlje članom združenja. 

 

7. Posamezne člane, ki niso del upravnega odbora, lahko ta imenuje za opravljanje določene 

naloge ali vloge. 

 

8. Upravni odbor sestavlja deset članov, ki se izvolijo za obdobje dveh let. Po izvolitvi med 

seboj izberejo predsednika, podpredsednika, blagajnika in tajnika. 

 

9. Kolegij kvestorjev Evropskega parlamenta imenuje dva svoja člana za člana upravnega 

odbora brez glasovalne pravice in določi trajanje njunega mandata. 

 

10. Na konstitutivni seji se v upravni odbor izvoli deset članov. Pet kandidatov, ki je dobilo 

najmanj glasov, je izvoljenih za enoletni mandat. Ob koncu prvega leta in nato vseh 

naslednjih let se izvoli pet članov upravnega odbora. 

 

11. Člane upravnega odbora lahko skupščina razreši z večino glasov. 
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12. Seje upravnega odbora skliče predsednik vsaj dvakrat letno. 

 

13. Odločitve se sprejemajo z večino glasov članov, navzočih v upravnem odboru. V primeru 

neodločenega izida seje odloči predsednik seje. 

 

 

 

NASLOV IV: PRORAČUN IN RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 
Člen 12 – Proračun in računovodski izkazi 
 

1. Proračunsko leto se začne 1. januarja, konča pa 31. decembra. 

 

2. Skupščina vsako leto na rednem zasedanju potrdi računovodske izkaze za prejšnje 

proračunsko leto in proračun za naslednje leto. 

 

3. Razen stroškov, ki so neposredno povezani z opravljanjem njihovih nalog, člani upravnega 

odbora ne prejemajo nobenega plačila. Neposredni stroški dejavnosti članov upravnega 

odbora v nobenem primeru ne smejo presegati 15 % letnega proračuna združenja. 

 

4. Upravni odbor skupščini predloži strokovno in laično revidirane računovodske izkaze ter 

finančno poročilo in proračun za naslednje leto. 

 

5. Ko skupščina potrdi strokovno in laično revidirane računovodske izkaze, finančno poročilo 

in proračun, jih kolegij kvestorjev posreduje Evropskemu parlamentu. 

 

 

NASLOV V: VIRI/INFRASTRUKTURA 
 

 

Člen 13 – Finančni viri 
 

Sredstva združenja zajemajo: 

 

1. članarine članov, 

2. financiranje, ki ga zagotovijo javni ali zasebni organi, 

3. letne subvencije, ki jih zagotavlja Evropski parlament. 

 

 

 

Člen 14 – Infrastruktura 

 

1. Člani združenja imajo pravico do uporabe naslednjih prostorov: 
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a) „prehodne pisarne“, ki je namenjena nekdanjim poslancem za občasno uporabo in je 

opremljena s telefonsko opremo za lokalne klice v vsakem od treh krajev dela, 

 

b) računalniške opreme, nameščene v „prehodni pisarni“, ki ima brezplačen dostop do 

interneta in intraneta, 

 

c) spletnega mesta združenja, povezanega z domačo stranjo Parlamenta, 

 

d) daljinskega dostopa do storitev intraneta, kolikor je to mogoče, 

 

e) bara, namenjenega izključno za poslance. 

 

 

2. Vsi nekdanji poslanci Evropskega parlamenta imajo ob predložitvi izkaznice, ki jo lahko 

pridobijo na zahtevo, pravico, da dostopajo do: 

 

a) stavb Parlamenta v treh krajih dela in informacijskih pisarn Parlamenta v državah 

članicah, 

 

b) garaž Evropskega parlamenta v treh krajih dela, 

 

c) knjižnic Evropskega parlamenta v treh krajih dela, 

 

d) restavracij in kavarn Evropskega parlamenta v treh krajih dela, 

 

e) prostorov Evropskega parlamentarnega združenja. 

 

 

3. Vprašanja, naslovljena na Evropski parlament v zvezi z uporabo ali razširitvijo nabora 

storitev, kolegij kvestorjev najprej naslovi na ustrezni organ Parlamenta pod splošnim 

vodstvom predsedstva. 

 

 

 

NASLOV VI: SPREMEMBA STATUTA/PRENEHANJE ZDRUŽENJA 
 

 

Člen 15 – Spremembe statuta 

 

1. Skupščina je pooblaščena za spremembo statuta združenja. O spremembah statuta lahko 

veljavno razpravlja le, če je namen teh sprememb izrecno naveden v vabilu in sta navzoči dve 

tretjini članov združenja ali njihovih zastopnikov s pisnim pooblastilom (člen 8(5)). 

Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino glasov navzočih ali zastopanih članov. 

 

2. Za sprejetje vsake spremembe, ki se nanaša na namene, za katere je bilo združenje ustanovljeno, 

je potrebna štiripetinska večina navzočih članov ali njihovih zastopnikov s pisnim 

pooblastilom. 
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3. Če na prvi seji nista navzoči dve tretjini članov ali njihovih zastopnikov s pisnim pooblastilom, 

se lahko skliče druga seja, na kateri se lahko razpravlja ne glede na število navzočih ali 

zastopanih članov, sprejmejo pa se lahko tudi predlogi sprememb, in sicer z večino iz prvega 

oziroma drugega odstavka. Druga seja mora potekati vsaj 15 dni po prvi seji. 

 
 

Člen 16 – Prenehanje združenja 

 
1. Združenje lahko preneha delovati s sklepom, sprejetim na izredni skupščini, sklicani posebej 

v ta namen, z najmanj dvotretjinsko večino navzočih ali zastopanih članov (člen 8(5)). Če ta 

pogoj ni izpolnjen, se skliče drugo zasedanje, na katerem je skupščina sklepčna ne glede na 

število prisotnih ali zastopanih članov. Prenehanje je veljavno, če za to glasujeta dve tretjini 

navzočih članov. Vsak sklep o prenehanju združenja, ki ga sprejme skupščina, na katerem sta 

navzoči ali zastopani manj kot dve tretjini članov združenja, mora potrditi pristojno sodišče. 

 

2. V primeru prenehanja se vsa sredstva razporedijo v dogovoru z Evropskim parlamentom. 

Prostori v lasti Parlamenta se vrnejo tej instituciji. O prenosu vseh prostorov, pridobljenih 

zunaj Parlamenta, se odloči po posvetovanju z Evropskim parlamentom. 

 


