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PEATÜKK I

ERP FRAKTSIOON

Artikkel 1

Moodustamine

Fraktsioon moodustati 11. septembril 1952. aastal. Ametlikult tunnustati fraktsiooni
23. juunil 1953. aastal vastavalt Euroopa Söe- ja Teraseühenduse Ühisassamblee 16.
juunil 1953. aastal vastu võetud resolutsioonile. Euroopa Parlamendis moodustati
fraktsioon uuesti 19. märtsil 1958. aastal.

Põhikirja deklaratsioon, mis sisaldas fraktsiooni esimest nime, selle asutajaliikmete
allkirju ja juhatuse koosseisu, anti üle Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ühisassamblee
presidendile ja avaldati 28. aprillil 1954. aastal Euroopa Söe- ja Teraseühenduse
Teatajas (3. aastakäik, nr 7, lk 309).

Uus põhikirja deklaratsioon, mis sisaldas ka fraktsiooni liikmete allkirju, edastati
Euroopa Parlamendi presidendile.
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Artikkel 2

Fraktsiooni nimi

Fraktsiooni nimetus:

bulgaaria keeles: Група на Европейската Народна Партия
(Християндемократи)
ЕНП

tšehhi keeles: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

taani keeles: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige
demokrater)
EPP

hollandi keeles: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten)
EVP

inglise keeles: Group of the European People's Party (Christian
Democrats)
EPP

eesti keeles: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
ERP

soome keeles: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

prantsuse keeles: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

gaeli keeles: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe
Críostaí)
PPE

saksa keeles: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

kreeka keeles: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ
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ungari keeles: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport
ENP

itaalia keeles: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico-
Cristiano)
PPE

läti keeles: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

leedu keeles: Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
ELP

malta keeles: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

poola keeles: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy
Demokraci)
EPL

portugali keeles: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-
Cristãos)
PPE

rumeenia keeles: Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
PPE

slovaki keeles: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanský
demokrati)
EĽS

sloveeni keeles: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

hispaania keeles: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

rootsi keeles: Europeiska folkpartiet grupp (kristdemokrater)
EPP

horvaadi keeles: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) EPP
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Artikkel 3

Fraktsiooni liikmesus

(1) Fraktsioon koosneb Euroopa Parlamenti valitud liikmetest, kes kuuluvad Euroopa
Rahvapartei liikmesparteide nimekirja.

(2) Teised Euroopa Parlamendi liikmed võivad saada Euroopa Rahvapartei
fraktsiooni liikmeks, kui nad nõustuvad Euroopa Rahvapartei poliitilise
programmi ja käesoleva kodukorraga.

(3) Artikli 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud liikmed kohustuvad teostama poliitikat, mille
eesmärk on põhiseaduse kohaselt suunatud Euroopa föderaalse ühendamise ja
integratsiooni poole, mis on Euroopa Liidu kui kodanike ja riikide liidu peamine
element.

(4) Lähtudes Euroopa Liidu sisesest ühenduse mudelist, määratlevad nad oma
väärtused ja eesmärgid vastavalt praegusele ERP valimisprogrammile kooskõlas
vabaduse, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete, inimõiguste austamise ja
subsidiaarsuse põhimõttega.

Artikkel 4

Fraktsiooni ühinenud liikmed

Euroopa Parlamendi liikmed võivad saada fraktsiooni ühinenud liikmeks, kui nad
nõustuvad Euroopa Rahvapartei fraktsiooni peamiste poliitiliste vaadetega ja
tunnustavad käesolevat kodukorda.

Artikkel 5

Liikmete vastuvõtmine

(1) Artikli 3 lõike 2 ja artikli 4 kohaseid otsuseid liikmete vastuvõtmise kohta peab
toetama fraktsiooni liikmete enamus. Vähemalt 14 päeva enne kõnealuse otsuse
langetamist konsulteeritakse delegatsiooniga/delegatsioonidega, mille liikmed on
valitud taotlejaga samast liikmesriigist.

(2) Iga uus liige allkirjastab fraktsiooni põhikirja deklaratsiooni kaks eksemplari. Ühe
eksemplari edastab fraktsiooni sekretariaat Euroopa Parlamendi peasekretärile,
teine eksemplar jääb fraktsiooni arhiivi.
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Artikkel 6

Täiskogul ja komisjonides hääletamine

(1) Liikmed kohustuvad hääletustel toetama reeglina fraktsiooni liini; kuid neil on
siiski õigus hääletada oma südametunnistuse ja poliitiliste veendumuste kohaselt.
Eeldatakse, et liikmed teavitavad fraktsiooni esimeest või fraktsiooni täiskogu üks
päev enne hääletust, kui nad ei kavatse tähtsas küsimuses hääletada fraktsiooni
liini kohaselt.

(2) Liikmed teavitavad elektroonilisel teel vastavat aseesimeest, kui nad ei saa
täiskogul hääletusel osaleda.

(3) Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse mutatis mutandis komisjonides toimuvate hääletuste
suhtes.

Artikkel 7

Liikmesuse lõppemine

(1) Fraktsiooni liikme või ühinenud liikme liikmesus lõpeb liikme Euroopa
Parlamendi liikme mandaadi lõppemisega või ametist tagasiastumisega.

(2) Fraktsiooni täiskogu võib fraktsiooni liikme väljaarvamise otsuse teha salajasel
hääletusel. Fraktsiooni liikme väljaarvamise ettepanek tuleb esitada kõikidele
fraktsiooni liikmetele kirjalikult vähemalt kolm päeva enne hääletust. Fraktsioon
kuulab ära kõnealuse liikmega samast riigist pärit liikmete arvamuse. Otsus
võetakse vastu antud häälte kahekolmandikulise enamusega. Otsus on kehtiv, kui
hääletusel osalesid vähemalt pooled liikmed.
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PEATÜKK II

FRAKTSIOONI ORGANID

Artikkel 8

Fraktsiooni organid: liikmesus ja volitused

Euroopa Rahvapartei fraktsiooni organid on:

- täiskogu (artikkel 9);
- juhatus (artikkel 11);
- fraktsiooni juhatus ja riikide delegatsioonide juhid (artikkel 14);
- büroo (artikkel 15).

Artikkel 9

Fraktsiooni täiskogu

(1) Täiskogu tuleb kokku juhatuse kutsel vähemalt üks kord fraktsioonide nädalal ja
üks kord täiskogu istungjärgu ajal.

(2) Ühe kolmandiku liikmete või ühe riigi delegatsiooni taotlusel kutsub juhatus
täiskogu kokku erakorraliseks koosolekuks.

(3) Täiskogu võib sõltumata kohalolevate liikmete arvust pidada arutelusid, kinnitada
päevakorra ja hääletada.

(4) Juhatuse kutsel võivad muud isikud osaleda koosolekutel ja seal ka sõna võtta.

(5) Fraktsiooni täiskogu istungite protokollides tuuakse ära kohalolijad, sõnavõtjate
nimed ja vastuvõetud otsused. Need tehakse fraktsiooni liikmetele kättesaadavaks
ja hoitakse alles fraktsiooni arhiivis.
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Artikkel 10

Fraktsiooni täiskogu ülesanded

Täiskogu:

(a) teeb fraktsiooni liikmeks võtmisi ja liikmesuse lõpetamist käsitlevaid otsuseid;

(b) võtab vastu otsuseid Euroopa Parlamendis ja väljaspool parlamenti
käsitletavate kõigi poliitiliste küsimuste kohta;

(c) valib juhatuse;

(d) moodustab fraktsiooni alalisi töörühmi;

(e) määrab juhatuse ettepanekul liikmeid fraktsiooni jaoks komisjonides,
allkomisjonides, ajutistes komisjonides ja parlamentidevahelistes ja muudes
delegatsioonides ettenähtud vabadele kohtadele;

(f) koostab juhatuse ettepanekul fraktsiooni aastaeelarve, võtab vastu bilansi
(aruande kontode seisu kohta) ja otsustab, kas kiita eelarve täitmine heaks;

(g) määrab kolm audiitorit;

(h) teeb otsuseid fraktsiooni kodukorra ja finantsmääruse (läbivaatamise ja
muutmise) kohta.

Artikkel 11

Juhatuse koosseis

(1) Juhatusse kuuluvad fraktsiooni esimees ja kümme aseesimeest.

(2) Juhatuse liikmed lepivad omavahel kokku ülesannete jagamises, kaasa arvatud
laekuri ja alaliste töörühmade esimeeste osas. Nimetatud otsusest teavitatakse
fraktsiooni.
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Artikkel 12

Juhatuse ülesanded

Juhatuse vastutusalasse kuulub:

(a) fraktsiooni koosolekute, alaliste töörühmade koosolekute kokkukutsumine ja
juhtimine ning täiskogu istungitel fraktsiooni juhatamine;

(b) fraktsiooni esindamine väljaspool;

(c) peasekretäri ettepanekul otsuste langetamine sekretariaadi koosseisu ja
töömeetodi kohta;

(d) koosolekutel vastu võetud strateegiliste ja poliitiliste otsuste edastamine
fraktsioonile;

(e) pakiliste teemade korral pädeva organi asemel otsuste langetamine; hiljem
edastatakse kõnealused otsused pädevale organile;

(f) büroo ja fraktsiooni finantsalaste otsuste ettevalmistamine;

(g) büroo arutelude ettevalmistamine fraktsiooni finantsmääruse alal
(läbivaatamine ja muutmine);

(h) välisteatiste, sealhulgas pressiteadete esitamine fraktsiooni nimel.

Artikkel 13

Fraktsiooni juhatuse valimine

(1) Fraktsiooni täiskogu valib esimehe ja kümme aseesimeest.

(2) Valimised toimuvad enne uue koosseisu tööleasumist.

(3) Fraktsiooni juhatuse ametiaja kestus on sama pikk kui Euroopa Parlamendi
presidendi ametiaeg. Kui nimetatud ametiaeg lõpeb enne Euroopa Parlamendi
koosseisu ametiaja lõppu, toimuvad uued valimised vähemalt üks kuu enne
Euroopa Parlamendi presidendi ametiaja lõppu.
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Artikkel 14

Fraktsiooni juhatus ja riikide delegatsioonide juhid

Fraktsiooni juhatus ja riikide delegatsioonide juhid kohtuvad vähemalt korra kuus, et
arutada peamisi ja strateegilisi teemasid, valmistada ette määrava tähtsusega poliitilisi
otsuseid ja arutada fraktsiooni jaoks olulisi küsimusi.

Artikkel 15

Fraktsiooni büroo koosseis

(1) Fraktsiooni büroosse kuuluvad:

(a) juhatuse liikmed;

(b) riikide delegatsioonide juhid ja lisaliige iga kümne liikme kohta;

(c) Euroopa Parlamendi juhatuse liikmed, kui nad on fraktsiooni liikmed;

(d) alaliste komisjonide esimehed, kui nad on fraktsiooni liikmed;

(e) alaliste komisjonide koordinaatorid;

(f) Euroopa Rahvapartei esimees ja peasekretär, kui nad on Euroopa Parlamendi
liikmed.

(2) Kui Euroopa Rahvapartei esimees ja peasekretär ei ole Euroopa Parlamendi
liikmed, on neil büroo koosolekutele ad personam alaline kutse.



ET12

Artikkel 16

Fraktsiooni büroo ülesanded

(1) Fraktsiooni büroo:

(a) valmistab ette fraktsiooni strateegilisi ja poliitilisi otsuseid;

(b) teeb ettevalmistusi täiskogu istungjärkudeks, tuues välja fraktsiooni jaoks
kõige olulisemad küsimused, võttes arvesse erinevate riikide vaateid;

(c) teeb juhatuse algatusel fraktsioonile ettepanekuid kodukorra ja finantsmääruse
kohta.

(2) Büroo tuleb kokku juhatuse kutsel. Büroo, riigi delegatsioon või üks kolmandik
fraktsiooni liikmeist võivad samuti nõuda istungi kokku kutsumist.
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PEATÜKK III

FRAKTSIOONI TÖÖKORRALDUS

Artikkel 17

Päevakorra kinnitamine, kvoorum

Täiskogu võib sõltumata kohalolijate arvust pidada arutelusid ja kinnitada päevakorra.

Artikkel 18

Otsused

Juhul kui kodukord teisiti ette ei näe, on kõikides organites otsuste vastuvõtmiseks
vajalik antud häälte lihtenamus.

Artikkel 19

Valimised

(1) Valimistest teatatakse vähemalt kolm päeva ette. Kandidaatide esitamise
tähtajaks määratakse vähemalt kaks päeva; nimetatud tähtaeg lõpeb vähemalt 24
tundi enne hääletuse algust. Hääletus võib toimuda ainult juhul, kui vähemalt üks
kolmandik kandidaatidest on teisest soost kui enamik kandidaate.

(2) Kõik valimised on salajased.

(3) Kui mitmele ametikohale on esitatud mitu kandidaati, loetakse hääletus
toimunuks üksnes juhul, kui vähemalt üks kolmandik valitud liikmetest on teisest
soost kui enamik valitud kandidaate.

Pärast kahte ebaõnnestunud hääletusvooru võib fraktsioon otsustada vastavalt
artiklis 31 kehtestatud enamuse nõuetele teha kolmandas hääletusvoorus sellest
tingimusest erandi.

(4) Kui ühele ametikohale on esitatud mitu kandidaati, valitakse kandidaat, kes saab
antud häälte absoluutse enamuse. Kui osaleb rohkem kui kaks kandidaati ja ükski
kandidaat ei saa esimeses ja teises hääletusvoorus nõutud enamust, toimub lõplik
hääletusvoor kahe kandidaadi vahel, kes said teises hääletusvoorus kõige rohkem
hääli.
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(5) Kui mitmele ametikohale on esitatud sama arv kandidaate, võib korraldada ühise
hääletuse.
Kui mitmele ametikohale on esitatud rohkem kandidaate, osutuvad valituks antud
häältest enim hääli saanud kandidaadid.

(6) Esimees peaks tagama, et valimiste tulemusel oleks vähemalt üks kolmandik
fraktsioonis ametikohti täitvatest liikmetest teisest soost kui enamik ametikohti
täitvaid liikmeid.

Artikkel 20

Kandidaatide esitamine

Fraktsiooni täiskogu otsustab fraktsioonist Euroopa Parlamendi juhatuse
ametikohtadele kandidaatide esitamise üle.  Seoses sellega kohaldatakse artiklit 19.

Artikkel 21

Komisjonide töörühmad

(1) Samasse parlamendikomisjoni kuuluvad fraktsiooni liikmed moodustavad
töörühma, mille tegevust koordineerib nende hulgast valitud liige. Töörühm võib
valida koordinaatori asetäitja.

(2) Koordinaator esindab fraktsiooni komisjoni töörühma tööga seotud küsimustes ja
vastutab fraktsiooni liikmete töö koordineerimise eest selles komisjonis.

Artikkel 22

Alalised töörühmad

(1) Komisjonide töörühmad võib ühendada alalisteks töörühmadeks. Iga asjaomase
komisjoni töörühma liige on alalise töörühma liige. Fraktsiooni iga liige võib osa
võtta töörühma kõikidest koosolekutest ja tal on nõuandev hääleõigus.

(2) Alaliste töörühmade tööd juhib juhatuse liige (fraktsiooni aseesimees); ta esindab
fraktsiooni alalise töörühma tööga seotud küsimustes ja vastutab fraktsiooni
liikmete töö koordineerimise eest selles komisjonis.

(3) Töörühm esitab fraktsiooni täiskogule nende liikmete nimekirja, kes võtavad
täiskogul sõna fraktsiooni nimel.

(4) Töörühmade päevakorrad tehakse kättesaadavaks fraktsiooni kõikidele liikmetele.
Iga koosoleku kohta koostatakse protokoll ja see saadetakse juhatuse liikmetele.
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Artikkel 23

Töörühmade sise-eeskirjad

Alaliste töörühmade ja komisjonide töörühmade ülesanded määratakse kindlaks sise-
eeskirjades.

Artikkel 24

Parlamendi algatused

Liikmed teavitavad eelnevalt juhatust ja vastutavat koordinaatorit õigusloomega
seotud algatustest vastavalt parlamendiliikmete põhimääruse artiklile 5.
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PEATÜKK IV

FRAKTSIOONI SEKRETARIAAT

Artikkel 25

Fraktsiooni sekretariaat

Fraktsiooni sekretariaadi töötajad täidavad riigiülest ametiülesannet ja nende suhtes
kohaldatakse määrust, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike
personalieeskirjad ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimused.

Artikkel 26

Fraktsiooni sekretariaadi ülesanded

Sekretariaat abistab fraktsiooni.

Sekretariaadi töötajad käituvad vastavalt südametunnistusele ja oma parimatele
võimetele kõikide fraktsiooni sekretariaadi poolt neile määratud ülesannete täitmisel,
otsimata või vastu võtmata juhiseid väljaspool fraktsiooni seisvatelt asutustelt või
isikutelt.

Artikkel 27

Fraktsiooni peasekretär

(1) Peasekretäri määrab juhatuse ettepanekul ametisse büroo.

(2) Peasekretär juhib ja koordineerib sekretariaadi tööd. Ta valmistab ette ka
sekretariaati käsitlevad büroo ja juhatuse arutelud.
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PEATÜKK V

EELARVE

Artikkel 28

Fraktsiooni eelarve ja bilanss

Enne uue rahandusaasta algust esitab fraktsiooni laekur koostöös peasekretäriga
esialgse eelarvestuse juhatusele ja büroole, kes pärast tutvumist edastab selle
täiskogule kinnitamiseks.

Artikkel 29

Esindatus

Fraktsiooni esimehel või tema poolt volitatud isikul on õigus fraktsiooni nimel võtta
kulukohustusi täiskogu poolt heakskiidetud esialgse eelarvestuse ulatuses.

Artikkel 30

Audit

Uue rahandusaasta esimesel koosolekul nimetab fraktsioon ametisse kolm audiitorit,
kes ei tohi olla büroo liikmed. Nende ülesandeks on kontrollida eelmise rahandusaasta
arvepidamist, esitada täiskogule kirjalik aruanne ja teha ettepanek eelarve täitmise
heakskiitmiseks.

Artikkel 31

Fraktsiooni finantsmäärus

Finantstehingute korda reguleerib fraktsiooni finantsmäärus.
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PEATÜKK VI

LÕPPSÄTTED

Artikkel 32

Kodukorra muudatusettepanekud

Kodukorra muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on vajalik antud häälte
kahekolmandikuline enamus. Otsus on kehtiv, kui hääletusel osalesid vähemalt
pooled fraktsiooni liikmed.

Artikkel 33

Kodukorra jõustumine

Käesolev kodukord jõustub 9. oktoober 2013 ja asendab 17. juunil 2009 vastu võetud
kodukorda.
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LISA

Moodustatakse personalikomisjon, mis koosneb sekretariaadi personali poolt valitud
liikmetest. Kõnealune komisjon esitab fraktsiooni juhatusele oma arvamuse kõigi
personali käsitlevate probleemide kohta. Komisjoni pädevus sätestatakse
üksikasjalikult sekretariaadi liikmete ja fraktsiooni juhatuse ühisel kokkuleppel
sõlmitud protokollis.


