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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Din motive de transparență și pentru 
a consolida controlul și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și legătura dintre societatea civilă 
europeană și instituțiile Uniunii, în special 
Parlamentul European, accesul la finanțare 
din bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să fie condiționat de publicarea, de 
către partidele membre, a programului și a 
logoului partidului politic european în 
cauză, precum și a unor informații privind 
reprezentarea de gen în rândul candidaților 
la ultimele alegeri pentru Parlamentul 
European și în rândul deputaților în 
Parlamentul European.

(5) Din motive de transparență și pentru 
a consolida controlul și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și legătura dintre societatea civilă 
europeană și instituțiile Uniunii, în special 
Parlamentul European, accesul la finanțare 
din bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să fie condiționat de publicarea - 
într-un mod complet, fiabil și ușor de 
utilizat - de către partidele membre, a 
programului și a logoului partidului politic 
european în cauză, precum și a unor 
informații privind reprezentarea de gen în 
rândul candidaților la ultimele alegeri 
pentru Parlamentul European și în rândul 
deputaților în Parlamentul European.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Considerentul 12

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) Considerentul (12) se înlocuiește cu 
următorul text:

(12) Partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora, care doresc să obțină 
recunoașterea ca atare la nivelul Uniunii în 
virtutea deținerii statutului juridic european 
și să primească fonduri publice din bugetul 
general al Uniunii Europene, ar trebui să 
respecte anumite principii și să 
îndeplinească anumite condiții. În special, 
este necesar ca partidele politice europene 
și fundațiile politice europene afiliate 
acestora să respecte valorile pe care se 
întemeiază Uniunea, astfel cum sunt 
formulate la articolul 2 din TUE.

“(12) Partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora, care doresc să obțină 
recunoașterea ca atare la nivelul Uniunii în 
virtutea deținerii statutului juridic european 
și să primească fonduri publice din bugetul 
general al Uniunii Europene, ar trebui să 
respecte anumite principii și să 
îndeplinească anumite condiții. În special, 
este necesar ca partidele politice europene 
și fundațiile politice europene afiliate 
acestora să respecte, mai ales în 
programele și activitățile lor, valorile pe 
care se întemeiază Uniunea, astfel cum 
sunt formulate la articolul 2 din TUE, și 
anume respectarea demnității umane, 
libertății, democrației, egalității, statului 
de drept, precum și respectarea 
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților;”

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
 Considerentul 30 a (nou)

Textul în vigoare Amendamentul

(-1a) Se inserează următorul considerent 
30a:
(30a) În conformitate cu dispozițiile 
și procedurile prevăzute în Regulamentul 
(UE) 2017/1939 al Consiliului, Parchetul 
European are responsabilitatea de a 
investiga infracțiunile penale suspectate 
în contextul finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice 
europene, care afectează interesele 
financiare ale UE, în sensul Directivei 
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(UE) 2017/1371 a Parlamentului 
European și a Consiliului. Obligația 
stabilită în temeiul articolul 24 din 
Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului, de a informa Parchetul 
European cu privire la orice 
comportament care ar putea constitui o 
infracțiune din sfera de competență a 
acestuia se aplică și Autorității pentru 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 3 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:
„(ba) partidele sale membre nu sunt 
membre ale unui alt partid politic 
european.”

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(1b) La articolul 10 alineatul (3), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Parlamentul European, Consiliul sau 
Comisia poate depune la Autoritate o 
cerere de verificare a îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) litera (c) și la articolul 3 alineatul (2) 
litera (c) de către un anumit partid politic 
european sau o anumită fundație politică 
europeană. În astfel de cazuri și în cazurile 

„Parlamentul European, din proprie 
inițiativă sau în urma unei cereri motivate 
din partea unui grup de cetățeni, conform 
dispozițiilor pertinente din Regulamentul 
său de procedură, Consiliul sau Comisia 
pot depune la Autoritate o cerere de 
verificare a îndeplinirii condițiilor 
prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera 
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menționate la articolul 16 alineatul (3) 
litera (a), Autoritatea îi solicită Comitetului 
de personalități independente instituit în 
conformitate cu articolul 11 un aviz cu 
privire la situația respectivă. Comitetul 
emite avizul în termen de două luni.”

(c) și la articolul 3 alineatul (2) litera (c) de 
către un anumit partid politic european sau 
o anumită fundație politică europeană. În 
astfel de cazuri și în cazurile menționate la 
articolul 16 alineatul (3) litera (a), 
Autoritatea îi solicită Comitetului de 
personalități independente instituit în 
conformitate cu articolul 11 un aviz cu 
privire la situația respectivă. Comitetul 
emite avizul în termen de două luni.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=ro

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 18 – alineatul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Un partid politic european include în 
cererea sa elemente care demonstrează că 
partidele sale membre au publicat în 
permanență pe site-urile lor internet, în 
cursul celor 12 luni anterioare momentului 
în care se depune cererea, programul 
politic și logoul partidului politic european, 
precum și informații, pentru fiecare dintre 
partidele membre ale partidului politic 
european, privind reprezentarea de gen în 
rândul candidaților la ultimele alegeri 
pentru Parlamentul European și în rândul 
deputaților în Parlamentul European. 

3a. Un partid politic european include în 
cererea sa elemente care demonstrează că 
majoritatea partidelor sale membre, și în 
orice caz minimum șapte dintre acestea, 
au publicat în permanență pe site-urile lor 
internet, de o manieră completă, fiabilă și 
ușor de utilizat, în cursul celor 12 luni 
anterioare momentului în care se depune 
cererea, programul politic și logoul 
partidului politic european. În plus, 
partidele politice europene sunt încurajate 
să includă în cererea lor informații, pentru 
fiecare dintre partidele membre ale 
partidului politic european, privind 
reprezentarea de gen în rândul candidaților 
la ultimele alegeri pentru Parlamentul 
European și în rândul deputaților în 
Parlamentul European.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– 5 % se repartizează în părți egale 
între partidele politice europene 
beneficiare;

– 10 % se repartizează în părți egale 
între partidele politice europene 
beneficiare;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 19 – alineatul 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— 95 % se repartizează proporțional cu 
numărul de deputați aleși în Parlamentul 
European dintre partidele politice 
europene beneficiare.

— 90 % se repartizează între partidele 
politice europene beneficiare, proporțional 
cu numărul lor de deputați aleși în 
Parlamentul European care sunt membri 
deplini ai unui partid politic european.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – paragraful 5 – litera b
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ba

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când partidul sau fundația în 
cauză nu îndeplinea una sau mai multe 
dintre condițiile prevăzute la articolul 3 
alineatul (1) sau la articolul 3 
alineatul (2) în momentul înregistrării 
sale și atunci când partidul sau fundația a 
prezentat informații false sau incomplete 
referitoare la aceste condiții care au dus 
la decizia de înregistrare a partidului sau a 
fundației; se adoptă o decizie de radiere a 
partidului sau a fundației într-un termen 
rezonabil de la momentul în care 
Autoritatea ar fi putut avea certitudinea 
că partidul sau fundația în cauză nu 
îndeplinea condiția sau condițiile în 
cauză;

(ba) atunci când decizia de înregistrare a 
partidului sau fundației în cauză se 
bazează pe informații incorecte sau 
înșelătoare, pentru care solicitantul este 
responsabil, sau dacă decizia a fost 
obținută prin fraudă;
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(5a) La articolul 30 alineatul (2), al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

În cazul rezilierii, plățile din partea 
ordonatorului de credite al Parlamentului 
European se limitează la costurile eligibile 
suportate efectiv de partidul politic 
european sau fundația politică europeană 
până la momentul intrării în vigoare a 
deciziei de reziliere.

În cazul rezilierii, plățile din partea 
ordonatorului de credite al Parlamentului 
European se limitează la costurile 
rambursabile suportate efectiv de partidul 
politic european sau la costurile eligibile 
efectuate de fundația politică europeană 
până la momentul intrării în vigoare a 
deciziei de reziliere;”

Justificare

Trimiterea la cheltuielile rambursabile este expresia utilizată în Regulamentul financiar, la 
articolul 204g, precum și la articolul 17 alineatele (4) și (5) din Regulamentul 1141/2014, pe 
lângă faptul că este conceptul adecvat de folosit în cazul recuperării.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 32 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La articolul 32 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă: 
„(ja) „o listă actualizată a deputaților în 
Parlamentul European care sunt membri 
ai unui partid politic european.”
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European publică, la cinci ani 
de la momentul în care prezentul 
regulament devine aplicabil și după 
consultarea Autorității, un raport privind 
aplicarea prezentului regulament și 
activitățile finanțate. În raport se arată, 
după caz, eventualele modificări care 
trebuie aduse statutului și sistemelor de 
finanțare.

Parlamentul European publică, la sfârșitul 
celui de-al treilea an scurs de la momentul 
în care prezentul regulament devine 
aplicabil și apoi din cinci în cinci ani, 
după consultarea Autorității, un raport 
privind aplicarea prezentului regulament și 
activitățile finanțate. În raport se arată, 
după caz, eventualele modificări care 
trebuie aduse statutului și sistemelor de 
finanțare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 40 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 18 
alineatul (3a) și în ceea ce privește cererile 
de finanțare pentru exercițiul financiar 
2019, ordonatorul de credite al 
Parlamentului European solicită, înainte de 
a se pronunța cu privire la o cerere de 
finanțare, furnizarea de către partidul 
politic european a unor dovezi care 
demonstrează că partidele sale membre au 
publicat în permanență pe siteurile lor 
internet, pentru o perioadă care începe la o 
lună după intrarea în vigoare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
XX/2018, programul politic și logoul 
partidului politic european, precum și 
informații, pentru fiecare dintre partidele 
membre ale partidului politic european, 
privind reprezentarea de gen în rândul 
candidaților la ultimele alegeri pentru 
Parlamentul European și în rândul 

Prin derogare de la articolul 18 
alineatul (3a) și în ceea ce privește cererile 
de finanțare pentru exercițiul financiar 
2019, ordonatorul de credite al 
Parlamentului European solicită, înainte de 
a se pronunța cu privire la o cerere de 
finanțare, furnizarea de către partidul 
politic european a unor dovezi care 
demonstrează că majoritatea partidelor 
sale membre, și în orice caz minimum 
șapte dintre acestea, au publicat în 
permanență pe siteurile lor internet, pentru 
o perioadă care începe la o lună după 
intrarea în vigoare a Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. XX/2018, programul politic și 
logoul partidului politic european, precum 
și informații, pentru fiecare dintre partidele 
membre ale partidului politic european, 
privind reprezentarea de gen în rândul 
candidaților la ultimele alegeri pentru 
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deputaților în Parlamentul European. Parlamentul European și în rândul 
deputaților în Parlamentul European.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 40 a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Partidele politice europene 
înregistrate înainte de [data intrării în 
vigoare a Regulamentului (UE) 2018/... 
(Regulamentul de modificare)] prezintă, 
până la 31 decembrie 2018, documente 
care dovedesc că îndeplinesc condițiile 
stabilite la articolul 3 alineatul (1) literele 
(b) și (ba).”

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
Articolul 40 a – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Autoritatea elimină din registru 
partidele politice europene și fundațiile 
lor politice europene afiliate care nu 
reușesc să demonstreze, în termenul 
stabilit la alineatul (1a), că îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul 
(1) literele (b) și (ba).”

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Cu toate acestea, dispozițiile 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 aplicabile înainte de intrarea 
în vigoare a prezentului regulament 
continuă să se aplice, în versiunile lor 
inițiale, actelor încheiate și angajamentele 
asumate cu privire la finanțarea 
partidelor și a fundațiilor politice 
europene pentru exercițiul financiar 
2018.

Justificare
Pentru a asigura securitatea juridică. Procedurile deja inițiate în 2017 ar trebui să urmeze 
regulamentul existent, înainte de revizuire.


