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I. CÍM: NÉV, SZÉKHELY, JOGALAP, CÉLOK
1. cikk – Az Egyesület neve
Az Egyesület az „Európai Parlament Volt Képviselőinek Egyesülete” név alatt alakul, a
továbbiakban „Egyesület”.
Alapítói:
BALFE Richard - 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Egyesült Királyság
Lord PLUMB Henry - Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Egyesült Királyság
SCHLEICHER Ursula - Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Németország

2. cikk - Jogalap
Az Egyesület a belga jog szerint bejegyzett non-profit szervezet (A non-profit egyesületeknek
jogi személyiséget biztosító, 1921. június 27-i törvény és Az egyes támogatások nyújtásának és
alkalmazásának ellenőrzéséről szóló, 1983. november 14-i törvény).

3. cikk - Az Egyesület székhelye
Az Egyesület székhelye az Európai Parlament épülete, rue Wiertz, 1047 Brüsszel, Brüsszeli
kerület, Belgium.

4. cikk - Az egyesület célja és időtartama
1. Az Egyesület határozatlan időre jön létre.
2. Az Egyesület fő céljai a következők:
a) a volt tagok egyesítése és számukra fórum biztosítása találkozók, viták, valamint kulturális,
tudományos és társadalmi események céljából,
b) az információcsere és a kapcsolattartás megkönnyítése az Európai Parlament volt képviselői
között,
c) az Európai Parlament volt és jelenlegi képviselői közötti kapcsolatok támogatása, információs
hálózat létrehozásával és használatával,
d) a volt képviselők tapasztalatainak felhasználása a parlamenti demokrácia erősítése és az
európai egység szolgálata céljából,
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e) az Európában és máshol működő hasonló szervezetek közötti kapcsolatok elősegítése, ilyenek
például nemzeti szinten a volt képviselői egyesületek és különösen az Európai Parlamenti
Egyesület,
f) általában az Európai Unió politikai területen, illetve a közvélemény szemében történő
fejlődéséről szóló vitának a megkönnyítése és ennek az intézményekre, az önkormányzatokra és
az állampolgárokra kiváltott hatásainak tanulmányozása.

II. CÍM: TAGSÁG
5. cikk – Egyesületi tagság
1. A tagok száma legalább három.
Írásban jelentkezhetnek az Európai Parlament azon képviselői, akiknek a hivatali ideje lejárt, és
akik érdeklődnek az Egyesületbe való belépés iránt, az egyesület célkitűzéseivel egyetértenek és
felvételüket kérik.
2. Tagságukat az Irányító Bizottság hagyja jóvá.
3. Nem lehetnek az Egyesület tagjai azok, akiket megfosztottak mandátumuktól, illetve akik
alapvető emberi jogokat megsértő egyesületben rendelkeznek tagsággal.
4. Az Egyesület székhelyéről, az Egyesület tagjainak vezeték- és keresztnevét ábécérendben,
illetve azok címét és nemzetiségét tartalmazó jegyzéket a polgári bíróság nyilvántartójában a
társasági szerződés közzétételétől számított egy hónapon belül kell letétbe helyezni. Emellett,
ha a tagok nem belga állampolgárok, szükség esetén fel kell tüntetni, hogy szerepelnek-e a
népességnyilvántartásban. A jegyzéket évente a tagokat érintő változások ábécérendben
történő feltüntetésével ki kell egészíteni. E jegyzékbe bárki ingyenesen betekinthet.1
5. Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkezik.2

6. cikk – Tagság megszűnése és felfüggesztése
1.

1
2

Az egyesületi tagság az alábbiak esetén szűnik meg:
(a) halál,
(b) lemondás,
(c) kizárás.

1984. junius 28-i belga törvény, 9. cikk (1984. augusztus 16.-án lépett hatályba)
1939. december 19-i egységes szerkezetbe foglalt törvény, 20. cikk, IV. cím (v)
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2. Lemondás esetén a tagok írásban kötelesek kérelmüket megküldeni az Irányító
Bizottságnak.
3. A tagság kizárással is megszűnhet az alábbi okokból:
(a) súlyos kötelességszegés,
(b) az Egyesület céljainak megsértése,
(c) az Egyesület hírnevének rontása.
A közgyűlés személyesen vagy írásos meghatalmazással rendelkező képviselő által képviselt
tagok kétharmados többségével dönt a kizárásról, azt követően, hogy az érintett tagnak
lehetőséget biztosított a védekezésre. (8. cikk, (5) bekezdés)
4. A tagságot az alábbi esetekben függesztik fel:
(a) a mandátum időtartamára az Európai Parlamentben történő újraválasztás esetén,
(b) amíg a tag a tagdíjat (7. cikk (1) bekezdése) nem fizeti be.
5. A kizárt tagok, illetve az elhalálozott tagok jogutódjai nem támaszthatnak követelést az
Egyesület vagyontárgyaira.

7. cikk – Tagdíj és pénzügyi rendelkezések
1. Az Szövetség tagjai kötelesek éves tagdíjat fizetni. A díj megfizetésének határideje minden
naptári évben a közgyűlést megelőző napon jár le. Azon tagokat, akik e határidőig nem
tesznek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek, felfüggesztik, és nem jogosultak a tagsággal
járó kedvezményekre.
2. Az éves tagdíj összegét évente a rendes közgyűlés egyszerű többséggel határozza meg. A
2002. december 31-ig tartó időszakra az éves tagdíj 50 euró, 2003-ra 50 euró, 2004-re 100
euró, viszont 50 euró a választást követően csatlakozó új tagok számára. Ezt követően az
éves tagdíjat a közgyűlés évente határozza meg, a közgyűlés megtartásának évét követő évre.
3. Az Egyesület korlátozás nélkül elfogadhat pénzügyi, igazgatási és egyéb támogatást az
Európai Parlamenttől.
4. Az Egyesület felhatalmazást kap ajándékok, hagyatékok és egyéb adományok elfogadására
volt és jelenlegi képviselőktől, valamint az Irányító Bizottság jóváhagyásával más
személyektől és szervektől is fogadhat el ajándékot, adományt illetve támogatást.
5. A tagokat nem terheli semmilyen személyes felelősség az Egyesület által vállalt
kötelezettségek alapján.
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III: CÍM: AZ EGYESÜLET SZERVEI
Az Egyesület szervei a közgyűlés és az Irányító Bizottság.

8. cikk – Rendes közgyűlés
1. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, az Európai Parlament épületében.
2. A közgyűlésen az Egyesület valamennyi tagja részt vesz. A közgyűlésen az elnöki tisztet az
Irányító Bizottság elnöke látja el, illetve annak akadályoztatása esetén az alelnök.
3. A közgyűlésre szóló meghívókat a napirend-tervezettel együtt a meghatározott időpont előtt
legalább 2 hónappal küldik meg. A napirend-tervezet módosításához a jelenlévő tagok
többségének jóváhagyása szükséges.
4.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(a) az éves és pénzügyi jelentések, valamint az Irányító Bizottság által benyújtott
költségvetés, illetve a könyvvizsgálói jelentés elfogadása és külön szavazással történő
jóváhagyása.
(b) a tagsági díj következő évre szóló összegének megállapítása (7. cikk (2) bekezdés),
(c) az alapszabály módosítása (15. cikk),
d) az Irányító Bizottság megválasztása. Az ilyen választásra titkos szavazással kerül sor. A
vitatott helyek betöltésénél a legtöbb szavazatot kapó jelölteket választják meg. Minden
tag egy szavazattal rendelkezik.

5. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Ellenkező rendelkezés hiányában a közgyűlés a
személyesen szavazó vagy az írásbeli meghatalmazással képviselt képviselők egyszerű
többségével hozza meg határozatát. Az egyes tagok korlátlan számú meghatalmazással
bírhatnak. Azon tag, aki másik tagot, vagy az ülés elnökét jelöli ki meghatalmazottnak, a
meghatalmazási formanyomtatványon meghatározhatja, hogy hogyan szeretne szavazni. Ez a
döntés kötelező a meghatalmazottként eljáró tagra.
6. A közgyűlés csak akkor határozatképes, ha legalább 50 tag jelen van, vagy képviselettel
rendelkezik. Ha az első ülés nem volt határozatképes, újabb ülést hívnak össze egy órával
később, amely a jelenlévő illetve képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.
7. A rendes közgyűlésről az Egyesület titkára jegyzőkönyvet készít és azt két hónapon belül
valamennyi tagnak eljuttatja.
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9. cikk – Könyvvizsgálók
1.

A közgyűlés az Egyesület két tagját jelöli ki könyvvizsgálónak, akik megvizsgálják az
elszámolásokat és jelentést tesznek a közgyűlésnek.

2.

A közgyűlés a közgyűlés és az Európai Parlament számára egyaránt elfogadható hivatásos
könyvvizsgáló céget is kijelöl, amely évente elvégzi az Egyesület elszámolásának
vizsgálatát és jelentést tesz az Irányító Bizottságon keresztül mind az Európai Parlamentnek,
mind a közgyűlésnek.

10. cikk – Rendkívüli közgyűlés
Rendkívüli közgyűlést a meghatározott időpont előtt legalább egy hónappal hívja össze az elnök
vagy annak helyettese a 8. cikkben meghatározottakkal összhangban:
1. ha az Irányító Bizottság azt szükségesnek tartja, vagy az Egyesület tagjainak egyötöde ezt
kérte.
2. az Egyesület feloszlatásáról szóló határozat meghozatala érdekében (16. cikk).

11. cikk. – Irányító Bizottság
1. Az Irányító Bizottság korlátlan jogkörrel rendelkezik az Egyesület igazgatására és
irányítására, annak céljaival összhangban. Csak azok a cselekmények nem tartoznak az
illetékességi körébe, amelyeket jogszabály vagy a közgyűlés alapszabálya szabályoz. Az
Irányító Bizottság tagjait semmilyen személyes felelősség nem terheli az Egyesület
kötelezettségei kapcsán. Az Irányító Bizottság igénybe veheti külső szakértők szolgálatait az
Egyesület irányítása és igazgatása terén történő segítségnyújtás végett.
2. Az Irányító Bizottság fő szerepe, hogy biztosítsa az Egyesület ülések közötti általános
működését. Előkészíti a taggyűlés eljárását és végrehajtja annak határozatait. Az Egyesület,
ha szükségesnek tartja, állandó személyzetet alkalmazhat az Egyesület napi irányítására,
amely az Irányító Bizottság ellenőrzése alatt működik. Az Egyesület átruházhatja az
Egyesület napi irányításával kapcsolatos hatáskörét beleértve az aláírási jogkörrel
kapcsolatosat is. Az Irányító Bizottság hasonlóképpen átruházhatja valamennyi aláírási
jogkörét. Az Egyesület nevében az elnök által képviselt Irányító Bizottság jár el valamennyi
peres ügyben, felperesi vagy alperesi pozícióban egyaránt. Az Irányító Bizottság tagjait
semmilyen személyes felelősség nem terheli hivataluknál fogva és csak hivatalos
kötelezettségeik teljesítése tekintetében terheli őket felelősség.
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3. Az Irányító Bizottság képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel, köz- és
magánszemélyekkel kapcsolatos ügymenet illetve az Egyesület nevében folytatott
cselekmények során.
4. Az Irányító Bizottság feladata, hogy az Egyesület céljait megfelelően végrehajtsa (4. cikk).
5. Az Irányító Bizottság feladata különleges tevékenységek szervezése, például utazások és
egyéb kulturális, tudományos és társadalmi események.
6. Minden rendes közgyűlésen az Irányító Bizottság előterjeszti a következő évre vonatkozó
tevékenységek programtervezetét. Módosítást és jóváhagyást követően ezt eljuttatják az
Egyesület tagjainak.
7. Az Irányító Bizottságban nem szereplő egyes tagokat az Irányító Bizottság kijelölheti, hogy
adott feladatot vagy szerepet lássanak el.
8. Az Irányító Bizottság két évre választott tíz tagból áll. Megválasztásukat követően tagjaik
sorából elnököt, alelnököt, pénztárnokot és titkárt választanak.
9. Az Európai Parlament Questorainak Kollégiuma két tagját kijelöli, hogy az Irányító
Bizottság szavazati joggal nem rendelkező tagjaiként működjenek és döntsenek hivatali
idejükről.
10. A beiktatási ülésen tíz tagot választanak az Irányító Bizottságba. Az öt legkevesebb
szavazatot kapó tag egy éves időszakra kap megbízást. Az első év végén, majd azt követően
az Irányító Bizottság öt tagját választják meg minden évben.
11. Az Irányító Bizottság tagjait a közgyűlés többségi szavazással hívhatja vissza.
12. Az elnök legalább évente kétszer hívja össze az Irányító Bizottság üléseit.
13. A határozatok az Irányító Bizottság jelenlévő tagjainak
Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt.

többségével

születnek.

IV. CÍM: KÖLTSÉGVETÉS ÉS ELSZÁMOLÁSOK
12. cikk - Költségvetés és elszámolások
1.

A pénzügyi év január 1-jén kezdődik és december 31-én ér véget.

2.

A megelőző pénzügyi évre vonatkozó elszámolásokat és a következő pénzügyi év
költségvetését évente nyújtják be jóváhagyásra a rendes közgyűlésnek.

3.

Az Irányító Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban, kivéve a feladataik teljesítésével
közvetlen összefüggő költségek megtérítését. Az Irányító Bizottság tagjai tevékenységének
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közvetlen költsége azonban semmi esetben nem haladhatja meg az Egyesület éves
költségvetésének 15%-át.
4.

Az Irányító Bizottság benyújtja a közgyűlésnek a szakmailag és laikus módon ellenőrzött
elszámolásokat, a pénzügyi jelentést és a következő év költségvetését.

5. Miután a közgyűlés jóváhagyta a szakmailag és laikus módon ellenőrzött elszámolásokat. A
pénzügyi jelentést és a költségvetést a Questorok Kollégiumán keresztül továbbítják az
Európai Parlamentnek.

V. CÍM: ERŐFORRÁSOK / INFRASTRUKTÚRA
13. cikk – Pénzügyi erőforrások
Az Egyesület erőforrásai az alábbi forrásokból származnak:
1. A tagok által befizetett tagdíjak,
2. az állami és magán szervek által nyújtott finanszírozás,
3. az Európai Parlament által nyújtott éves támogatás.

14. cikk - Infrastruktúra
1. Az Egyesület tagjai az alábbi eszközök használatára jogosultak:
(a) egy „bureau de passage”, ahol a volt tagok alkalomszerűen használhatnak a három
munkahely mindegyikén helyi hívásokra használható telefonokat,
(b) a „bureau de passage”-ban felszerelt számítógépeket, amellyel szabadon hozzáférhető az
Internet és az intranet,
(c) saját egyesületi honlap linkkel a Parlament honlapjára,
(d) amennyiben lehetséges, távolsági kapcsolat az intranet elérhetőségekhez,
(e) a tagok (saját) kávézója.
2. Az Európai Parlament valamennyi volt képviselője jogosult hozzáférni az alábbiakhoz – a
belépőkártyájuk bemutatása ellenében, amelyet kérelemre kaphatnak meg:
(a) A Parlament épületei a három munkahelyen, a Parlament tájékoztatási irodái a
tagállamokban,
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(b) a Parlament gépkocsi-tárolói a három munkahelyen,
(c) a Parlament könyvtárai a három munkahelyen,
(d) a Parlament éttermei és kávézói a három munkahelyen,
(e) az Európai Parlamenti Egyesület területe.
3.

Az Európai Parlamenthez a létesítmények használatával illetve kibővítésével kapcsolatos
kéréseket elsősorban a Questorok Kollégiumán keresztül a Parlament megfelelő szervéhez
kell irányítani, az Elnökség általános felügyelete mellett.

VI. CÍM: AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA /
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
15. cikk – Az Alapszabály módosításai
1. A közgyűlés felhatalmazással rendelkezik az Egyesület Alapszabályának módosítására.
Érvényesen csak akkor tárgyalhat a módosításokról, ha ezen módosítások tárgya konkrétan
szerepel az ülés összehívásáról rendelkező értesítőben, és ha a tagok kétharmada személyesen
vagy írásbeli meghatalmazás útján képviselve van (8. cikk, (5) bekezdés). A módosításokat a
jelen lévő vagy képviselt tagok kétharmados többségével lehet csak elfogadni.
2. Az Egyesület alapítására irányuló céllal/célokkal kapcsolatos minden módosítás
elfogadásához azonban a jelenlévő vagy írásbeli meghatalmazás útján képviselt tagok
négyötödös többsége szükséges.
3. Ha a tagok kevesebb, mint kétharmada van jelen vagy rendelkezik írásbeli meghatalmazással
az első ülésen, megismételt ülést lehet összehívni, amely határozatot hozhat függetlenül a
jelenlevő vagy képviselt tagok számától, és az (1), illetve (2) bekezdésben foglalt többséggel
módosításokat fogadhat el. A második ülés legkorábban az első ülés után két héttel tartható
meg.

16. cikk – Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesületet a külön e célból összehívott rendkívüli közgyűlés által hozott határozattal, a
jelenlévő vagy a képviselt tagok legalább kétharmados többségével lehet megszüntetni. (8.
cikk (5) bekezdés) Ha ez a feltétel nem teljesül, megismételt ülést lehet összehívni, amelynek
határozata érvényes, függetlenül a jelenlevő vagy képviselt tagok számától. A határozatot
azonban nem fogadják el, kivéve ha azt a jelenlévő tagok kétharmados többséggel
DV\784256HU.doc
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támogatják. A polgári bíróság jóváhagyása szükséges az Egyesület megszűnésével
kapcsolatos minden olyan határozathoz, amelyet olyan ülésen hoztak, ahol az Egyesület
tagjainak kevesebb mint kétharmada volt jelen illetve rendelkezett képviselettel.
2. Megszűnés esetén a vagyontárgyakról az Európai Parlamenttel egyetértésben kell
rendelkezni. A Parlament tulajdonát képező ingatlanok a Parlamentet illetik meg. A
Parlamenten kívül megszerezett épületekről az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció
keretében rendelkeznek.
________________________
1

1984. junius 28-i belga törvény, 9. cikk (1984. augusztus 16.-án lépett hatályba)
1939. december 19-i egységes szerkezetbe foglalt törvény, 20. cikk, IV. cím (v)
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