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I OSASTO:

NIMI, KOTIPAIKKA, OIKEUSPERUSTA,
TAVOITTEET

1 artikla – Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on "Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistys", jäljempänä "yhdistys".
Sen perustajat ovat:
BALFE Richard – 31, Lyndewode Road Cambridge CB1 2HN, Yhdistynyt kuningaskunta
Lord PLUMB Henry – Maxstoke, Coleshill, Warwickshire B46 2QJ, Yhdistynyt kuningaskunta
SCHLEICHER Ursula – Backoffenstrasse 6, D-63739 Aschaffenburg, Saksa

2 artikla – Oikeusperusta
Yhdistys on voittoa tavoittelematon järjestö (association sans but lucratif, a.s.b.l), joka on
rekisteröity Belgian lain mukaisesti (laki 27. kesäkuuta 1921 oikeushenkilöllisyyden
myöntämisestä voittoa tuottamattomille yhdistyksille ja laki 14. marraskuuta 1983 tiettyjen
tukien myöntämisen ja käytön valvonnasta).

3 artikla – Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Euroopan parlamentin tiloissa, rue Wiertz, B-1047 Bryssel, Brysselin
arrondissementti, Belgia.

4 artikla – Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta-aika
1.

Yhdistys perustetaan määräämättömäksi ajaksi.

2.

Yhdistyksen päätavoitteita ovat:
a)

saattaa entiset jäsenet yhteen ja tarjota näille foorumi tapaamisia ja keskusteluja sekä
kulttuurillisia, tieteellisiä ja sosiaalisia tapahtumia varten

b)

helpottaa tietojen ja uutisten vaihtoa Euroopan parlamentin entisten jäsenten välillä

c)

edistää Euroopan parlamentin entisten ja nykyisten jäsenten välisiä suhteita
tietoverkoston luomisen ja käytön avulla

d)

käyttää entisten jäsenten kokemusta parlamentaarisen demokratian vahvistamiseksi
ja Euroopan yhtenäisyyden palvelemiseksi

e)

edistää yhteyksiä vastaavien järjestöjen välillä Euroopassa ja muualla, esimerkiksi
kansallisen tason entisten jäsenten yhdistykset ja erityisesti Euroopan
parlamentaarinen yhdistys
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f)

edistää yleisesti keskustelua Euroopan unionin kehittämisestä poliittisissa piireissä ja
suuren yleisön keskuudessa sekä tutkia sen vaikutuksia toimielinten, paikallisten
viranomaisten ja kansalaisten kannalta.

II OSASTO:

JÄSENYYS

5 artikla – Yhdistyksen jäsenyys
1.

Jäseniä on oltava vähintään kolme.

2.

Euroopan parlamentin jäsenet, joiden toimikausi on päättynyt ja jotka haluavat liittyä
yhdistykseen, voivat hakea jäsenyyttä kirjallisesti. Jäseneksi ottamisesta päättää
johtokunta.

3.

Henkilöt, jotka on erotettu edustajantoimestaan tai jotka kuuluvat perusihmisoikeuksia
rikkovaan järjestöön, eivät voi olla yhdistyksen jäseniä.

4.

Luettelo, josta käyvät ilmi aakkosjärjestyksessä yhdistyksen jäsenten suku- ja etunimet,
osoite ja kansalaisuus, on talletettava yhdistyksen kotipaikan siviiliasioita käsittelevän
tuomioistuimen kirjaamoon kuukauden kuluessa yhdistyksen peruskirjan julkaisemisesta.
Jos jäsenet eivät ole Belgian kansalaisia, tarvittaessa on myös ilmoitettava, että heidät on
kirjattu väestörekisteriin. Luetteloa täydennetään vuosittain ilmoittamalla jäsenten
joukossa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista aakkosjärjestyksessä. Kaikilla on oikeus
tutustua tähän luetteloon maksutta.1

5.

Yhdistys hankkii oikeushenkilöllisyyden.2

6 artikla – Jäsenyyden päättyminen ja pidättäminen
1.

Yhdistyksen jäsenyys päättyy seuraavissa tapauksissa:
(a)

kuolema

(b)

eroaminen

(c)

erottaminen.

2.

Eroamistapauksessa jäsenten on lähetettävä pyyntönsä kirjallisesti johtokunnalle.

3.

Jäsenyys voi myös päättyä erottamiseen seuraavista syistä:
(a)

1
2

vakava sopimaton käyttäytyminen

Belgian laki 28. kesäkuuta 1984, 9 artikla (tuli voimaan 16. elokuuta 1984).
Konsolidoitu laki 19. joulukuuta 1939, 20 artikla, IV osasto, v kohta.
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(b)

yhdistyksen tavoitteiden vastainen toiminta

(c)

yhdistyksen maineen vahingoittaminen.

Yleiskokous päättää erottamisesta – annettuaan kyseiselle jäsenelle mahdollisuuden
puolustautua – kahden kolmasosan enemmistöllä henkilökohtaisesti äänestävien tai
valtakirjalla edustettuna olevien jäsenten äänistä (8 artiklan 5 kohta).
4.

Jäsenyys pidätetään:
(a)

toimikauden ajaksi, jos jäsen valitaan uudelleen Euroopan parlamenttiin

(b) niin pitkäksi ajaksi kuin jäsenmaksua (7 artiklan [1 kohta]) ei ole maksettu.
5.

Erotetuilla jäsenillä ja edesmenneen jäsenen perillisillä ei ole oikeutta yhdistyksen
varoihin.

7 artikla – Jäsenmaksu ja talous
1.

Yhdistyksen jäsenten on maksettava vuosittainen jäsenmaksu. Vuosimaksu on maksettava
viimeistään päivää ennen kunkin kalenterivuoden yleiskokousta. Jos jäsen ei ole maksanut
jäsenmaksua eräpäivään mennessä, hänen jäsenyytensä raukeaa eikä hänellä ole enää
oikeutta jäsenyyden etuihin.

2.

Sääntömääräinen yleiskokous päättää vuosittain jäsenmaksun suuruudesta yksinkertaisella
enemmistöllä. Aikana, joka päättyy 31. joulukuuta 2002, jäsenmaksu on 50 euroa; vuoden
2003 jäsenmaksu on 50 euroa ja vuoden 2004 jäsenmaksu on 100 euroa, mutta vaalien
jälkeen liittyvien jäsenten maksu on 50 euroa. Tämän jälkeen yleiskokous päättää joka
vuosi vuosittain jäsenmaksun suuruuden yleiskokouksen jälkeiseksi vuodeksi.

3.

Yhdistys voi vapaasti ottaa vastaan taloudellista, hallinnollista ja muuta tukea Euroopan
parlamentilta.

4.

Yhdistyksellä on valtuudet ottaa vastaan lahjoja elossa olevilta henkilöiltä sekä perintöjä
tai muita lahjoituksia entisiltä tai nykyisiltä jäseniltä, sekä johtokunnan suostumuksella
lahjoja, lahjoituksia, esineitä tai tukea muilta henkilöiltä tai elimiltä.

5.

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen tekemistä sitoumuksista.

III OSASTO:

YHDISTYKSEN ELIMET

Yhdistyksen elimet ovat yleiskokous ja johtokunta.

8 artikla – Sääntömääräinen yleiskokous
1.

Yleiskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentin tiloihin.
4

2.

Yleiskokous koostuu kaikista yhdistyksen jäsenistä. Sen puheenjohtajana toimii
johtokunnan puheenjohtaja, tai jos tämä on estynyt, johtokunnan varapuheenjohtaja.

3.

Yleiskokouskutsut lähetetään yhdessä esityslistaluonnoksen kanssa vähintään kaksi
kuukautta ennen ilmoitettua päivämäärää. Esityslistaluonnokseen tehtävät muutokset
edellyttävät paikalla olevien jäsenten enemmistön hyväksyntää.

4.

Yleiskokouksen tehtäviä ovat erityisesti:
(a)

ottaa vastaan ja hyväksyä erillisissä äänestyksissä johtokunnan esittämät tilinpäätös,
rahoituslaskelma ja talousarvio sekä tilintarkastajien kertomus

(b)

päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta (7 artiklan 2 kohta)

(c)

muuttaa sääntöjä (15 artikla)

(d)

valita johtokunta. Vaali suoritetaan salaisessa lippuäänestyksessä. Vapaina oleville
paikoille valitaan ehdokkaat, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

5.

Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jollei toisin ilmoiteta, yleiskokous tekee päätöksensä
henkilökohtaisesti äänestäneiden tai valtakirjalla edustettujen jäsenten yksinkertaisella
enemmistöllä. Kukin jäsen voi käyttää rajoittamatonta määrää valtakirjoja. Jäsen, joka
valtuuttaa toisen jäsenen tai kokouksen puheenjohtajan toimimaan valtakirjallaan, voi
ilmoittaa valtakirjassa, miten hän haluaa äänestettävän. Tämä päätös sitoo valtakirjaa
käyttävää jäsentä.

6.

Yleiskokous on päätösvaltainen vain, jos vähintään 50 jäsentä on läsnä tai edustettuina.
Jos kokous ei ole päätösvaltainen, tuntia myöhemmin kutsutaan koolle uusi kokous, joka
on päätösvaltainen läsnä tai edustettuna olevien jäsenten määrästä riippumatta.

7.

Sääntömääräisten yleiskokousten pöytäkirjaa pitää yhdistyksen sihteeri, ja se välitetään
kaikille jäsenille kahden kuukauden kuluessa.

9 artikla – Tilintarkastajat
1.

Yleiskokous nimittää kaksi yhdistyksen jäsentä tilintarkastajiksi, jotka tarkastavat tilit ja
esittävät kertomuksen yleiskokoukselle.

2.

Yleiskokous nimittää myös sekä yleiskokouksen että Euroopan parlamentin hyväksymän
tilintarkastusyrityksen, joka huolehtii joka vuosi yhdistyksen tilien tarkastamisesta ja
esittää kertomuksen sekä Euroopan parlamentille että yleiskokoukselle johtokunnan
kautta.

10 artikla – Ylimääräinen yleiskokous
Johtokunnan puheenjohtajan tai tämän varamiehen on kutsuttava ylimääräinen yleiskokous
koolle vähintään kuukautta ennen ilmoitettua päämäärää – 8 artiklassa annettujen sääntöjen
mukaisesti – seuraavissa tapauksissa:
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1.

jos johtokunta pitää sitä tarpeellisena tai jos viidennes yhdistyksen jäsenistä on pyytänyt
sitä

2.

yhdistyksen lakkauttamista koskeva päätös (16 artikla).

11 artikla – Johtokunta
1.

Johtokunnalla on täydet valtuudet hallinnoida ja johtaa yhdistystä sen tavoitteiden
mukaisesti. Sen toimivallan ulkopuolelle jäävät ainoastaan sellaiset toimet, jotka lain tai
näiden sääntöjen mukaan kuuluvat yleiskokoukselle. Johtokunnan jäsenet eivät ole
henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen velvoitteista. Johtokunta voi käyttää
ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluja apuna yhdistyksen johtamisessa ja
hallinnoinnissa.

2.

Johtokunnan pääasiallinen tehtävä on varmistaa yhdistyksen yleinen toiminta kokousten
välisenä aikana. Se valmistelee yleiskokouksen esityslistan ja panee sen päätökset
täytäntöön. Yhdistys voi tarvittaessa palkata päivittäistä hallintoaan varten pysyvää
henkilöstöä, joka toimii johtokunnan valvonnassa. Yhdistys voi delegoida yhdistyksen
päivittäisen johtamisen, myös siihen liittyvän nimenkirjoitusoikeuden. Johtokunta voi
vastaavasti delegoida kaikki nimenkirjoitusoikeudet. Oikeustoimiin voi yhdistyksen
puolesta ryhtyä kantajana tai vastaajana johtokunta, jota edustaa sen puheenjohtaja.
Johtokunnan jäsenet eivät ole asemansa johdosta henkilökohtaisessa vastuussa, ja he
vastaavat ainoastaan virallisten tehtäviensä hoitamisesta.

3.

Johtokunta edustaa yhdistystä kolmansiin osapuoliin sekä julkisiin ja yksityisiin elimiin
nähden ja toimii yhdistyksen nimissä.

4.

Johtokunta vastaa yhdistyksen tavoitteiden (4 artikla) asianmukaisesta täytäntöönpanosta.

5.

Johtokunta vastaa matkojen ja muiden kulttuurillisten, tieteellisten ja sosiaalisten
tapahtumien kaltaisten erityistoimintojen järjestämisestä.

6.

Johtokunta esittää kussakin sääntömääräisessä yleiskokouksessa luonnoksen tulevan
vuoden toimintaohjelmaksi. Mahdollisten muutosten ja hyväksymisen jälkeen se jaetaan
yhdistyksen jäsenille.

7.

Johtokunta voi nimittää johtokuntaan kuulumattomia yksittäisiä jäseniä erityistehtäviin.

8.

Johtokunta koostuu kymmenestä jäsenestä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi. Vaalin
jälkeen johtokunta valitsee jäsentensä joukosta puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
rahastonhoitajan ja sihteerin.

9.

Euroopan parlamentin kvestorikollegio nimittää kaksi jäsenistään toimimaan johtokunnan
äänivallattomina jäseninä ja päättää näiden toimikaudesta.

10.

Ensimmäisessä kokouksessa johtokuntaan valitaan kymmenen jäsentä. Viisi vähiten ääniä
saanutta jäsentä toimivat tehtävässään yhden vuoden. Ensimmäisen vuoden päätteeksi ja
myöhemmin valitaan joka vuosi viisi johtokunnan jäsentä.
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11.

Yleiskokous voi erottaa johtokunnan jäsenet enemmistöpäätöksellä.

12.

Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan kokoukset koolle vähintään kahdesti vuodessa.

13.

Päätökset tekee läsnä olevien johtokunnan jäsenten enemmistö. Äänten mennessä tasan
kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

IV OSASTO:

TALOUSARVIO JA TILINPÄÄTÖS

12 artikla – Talousarvio ja tilinpäätös
1.

Tilivuosi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

2.

Edellisen vuoden tilinpäätös ja seuraavan vuoden talousarvio esitetään vuosittain
sääntömääräiselle vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.

3.

Tehtäviensä hoitamiseen suoranaisesti liittyvien kulujen lisäksi johtokunnan jäsenet eivät
saa korvausta. Johtokunnan jäsenten toiminnasta aiheutuvat suoranaiset kustannukset eivät
missään tapauksessa saa ylittää 15 % yhdistyksen vuosittaisesta talousarviosta.

4.

Johtokunta esittää yleiskokoukselle tilintarkastusyrityksen ja tilintarkastajien tarkastaman
tilinpäätöksen ja rahoituslaskelman sekä seuraavan vuoden talousarvion.

5.

Yleiskokouksen hyväksyttyä tilintarkastusyrityksen ja tilintarkastajien tarkastaman
tilinpäätöksen, rahoituslaskelman ja talousarvion ne toimitetaan Euroopan parlamentille
kvestorikollegion välityksellä.

OSASTO V:

VARAT / TILAT JA VÄLINEET

13 artikla – Varat
Yhdistys saa varoja seuraavasti:
1.

Jäsenten jäsenmaksut

2.

Julkisten tai yksityisten elinten tarjoama rahoitus

3.

Euroopan parlamentin vuosittainen tuki

14 artikla – Tilat ja välineet
1.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää seuraavia:
(a)

yhteinen toimisto ("bureau de passage"), jota entiset jäsenet voivat käyttää
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satunnaisesti ja josta on mahdollisuus soittaa paikallispuheluja kussakin kolmessa
toimipaikassa

2.

3.

(b)

yhteiseen toimistoon asennettu tietokone, joka on varustettu vapaalla pääsyllä
Internetiin ja Intranetiin

(c)

yhdistyksen omat verkkosivut parlamentin kotisivujen yhteyteen

(d)

Intranetin etäkäyttömahdollisuus – mikäli toteutettavissa

(e)

jäsenten baari.

Kaikilla Euroopan parlamentin entisillä jäsenillä on oikeus päästä seuraaviin, kun he
esittävät henkilökortin, jonka he voivat saada pyynnöstä:
(a)

parlamentin rakennukset kolmessa toimipaikassa sekä parlamentin tiedotustoimistot
jäsenvaltioissa

(b)

parlamentin autotallit kolmessa toimipaikassa

(c)

parlamentin kirjastot kolmessa toimipaikassa

(d)

parlamentin ravintolat ja kahvilat kolmessa toimipaikassa

(e)

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen tilat.

Euroopan parlamentille osoitetut, näiden oikeuksien käyttöä tai laajentamista koskevat
kysymykset ohjataan ensi sijassa kvestorikollegion kautta kyseiselle puhemiehistön
alaisuudessa toimivalle parlamentin elimelle.

VI OSASTO:

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN /
YHDISTYKSEN LAKKAUTTAMINEN

15 artikla – Sääntöjen muuttaminen
1. Yleiskokous voi muuttaa yhdistyksen sääntöjä. Sillä on oikeus käsitellä muutoksia vain, jos
kyseisten muutosten tavoite on nimenomaisesti mainittu kokouskutsussa ja jos kaksi
kolmasosaa jäsenistä on paikalla tai edustettuna valtakirjalla (8 artiklan 5 kohta). Muutokset
voidaan hyväksyä vain kahden kolmasosan enemmistöllä läsnä tai edustettuna olevista
jäsenistä.
2. Muutosehdotukset, jotka liittyvät yhdistyksen perustamistarkoitukseen tai -tarkoituksiin, on
kuitenkin hyväksyttävä neljän viidesosan enemmistöllä läsnä tai valtakirjalla edustettuna
olevista jäsenistä.
3. Jos kokouksessa on läsnä tai valtakirjalla edustettuna alle kaksi kolmasosaa jäsenistä, voidaan
kutsua koolle toinen kokous, joka voi tehdä päätöksen läsnä tai edustettuna olevien jäsenten
määrästä riippumatta ja hyväksyä muutosehdotukset 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla
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enemmistöllä. Toinen kokous voidaan pitää aikaisintaan kahden viikon kuluttua
alkuperäisestä kokouksesta.

16 artikla – Yhdistyksen lakkauttaminen
1.

Yhdistys voidaan lakkauttaa erityisesti tätä tarkoitusta varten koolle kutsutun ylimääräisen
yleiskokouksen päätöksellä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä läsnä olevista tai
edustettuna olevista jäsenistä (8 artiklan 5 kohta). Jos tämä ehto ei täyty, koolle voidaan
kutsua toinen kokous, jonka päätös on voimassa läsnä tai edustettuna olevien jäsenten
määrästä riippumatta. Päätöstä ei kuitenkaan tehdä, ellei kaksi kolmasosaa läsnä olevista
jäsenistä kannata sitä. Kaikki yhdistyksen lakkauttamiseen liittyvät päätökset, jotka
tehdään kokouksessa, jossa on läsnä tai edustettuna alle kaksi kolmasosaa yhdistyksen
jäsenistä, alistetaan siviilituomioistuimen hyväksyttäväksi.

2.

Yhdistyksen lakkauttamisen tapauksessa mahdolliset varat käytetään Euroopan
parlamentin suostumuksella. Parlamentin omistamat tilat palautuvat parlamentille.
Parlamentin ulkopuolelta mahdollisesti hankittujen tilojen käytöstä kuullaan Euroopan
parlamenttia.
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