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11.4.2018 A8-0373/18 

Amendamentul  18 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) La nivelul UE s-a format un 

mediu politic dinamic. Partidele politice 

europene și fundațiile afiliate acestora au 

ajuns la maturitate în evoluția lor și în 

prezent au capacitatea de a atrage fonduri 

private pentru a-și promova programul 

politic. Nu mai este necesar să fie pusă la 

dispoziție finanțare din banii 

contribuabililor. Prin urmare, ar trebui să 

se renunțe treptat la finanțarea din partea 

UE pe durata următorului CFM. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Amendamentul  19 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014  

Articolul 3 – alineatul 1– litera b – paragraful 1  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„partidele sale membre trebuie să fie 

reprezentate, în cel puțin un sfert din 

statele membre, de deputați în Parlamentul 

European sau de membri în parlamentele 

naționale, în parlamentele regionale ori în 

adunările regionale; sau 

„aceasta trebuie să fie alcătuită sau 

trebuie să fie reprezentată, în cel puțin un 

sfert din statele membre, de deputați în 

Parlamentul European sau de membri în 

parlamentele naționale, în parlamentele 

regionale ori în adunările regionale, sau 

membrii săi trebuie să îndeplinească una 

dintre aceste funcții; sau 

Or. en 

Justificare 

Parlamentarii individuali și deputații independenți ar trebui să își păstreze drepturile pe care le au în 

prezent și să fie beneficieze de un tratament nediscriminatoriu. Afilierea deputaților ar trebui luată în 

considerare în continuare la aplicarea criteriilor de reprezentare. Acest amendament restabilește 

conținutul paragrafului modificat în conformitate cu situația juridică actuală, care face posibile 

diversitatea și pluralismul partidelor politice europene. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Amendamentul  20 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

- 5 % se repartizează în părți egale 

între partidele politice europene 

beneficiare; 

- 20 % se repartizează în părți egale 

între partidele politice europene 

beneficiare; 

Or. en 

Justificare 

Se garantează astfel că un procent echitabil din fondurile disponibile este direcționat către partidele 

politice europene de dimensiuni mici și medii. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Amendamentul  21 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 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. 

- 80 % se repartizează proporțional 

cu numărul de deputați aleși în Parlamentul 

European dintre partidele politice europene 

beneficiare. 

Or. en 

Justificare 

Se garantează astfel că un procent echitabil din fondurile disponibile este direcționat către partidele 

politice europene de dimensiuni mici și medii. 
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11.4.2018 A8-0373/22 

Amendamentul  22 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 

treia zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 

ianuarie 2020. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a putea menține o concurență democratică echitabilă, ar trebui să se garanteze condiții de 

concurență corespunzătoare. Pentru a evita orice suspiciune că modificările aduse reglementărilor 

privind funcționarea partidelor politice europene au motivații partizane, aceste modificări ar trebui să 

intre în vigoare numai după alegerile pentru Parlamentul European din 2019. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Amendamentul  23 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

Articolul 17 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Articolul 17 alineatul (4) se 

înlocuiește cu următorul text: 

eliminat 

‘4. Contribuțiile financiare sau granturile 

de la bugetul general al Uniunii 

Europene nu depășesc 90 % din costurile 

eligibile anuale indicate în bugetul unui 

partid politic european și 95 % din 

costurile eligibile suportate de o fundație 

politică europeană. Partidele politice 

europene pot utiliza, în cursul unui 

exercițiu financiar ulterior datei la care a 

fost acordată, orice parte neutilizată din 

contribuția Uniunii alocată pentru 

acoperirea cheltuielilor rambursabile. 

Sumele neutilizate după respectivul 

exercițiu financiar se recuperează în 

conformitate cu Regulamentul financiar.” 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/24 

Amendamentul  24 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Partidele politice europene și 

fundațiile politice europene ar trebui să 

poată absorbi o parte mai mare din 

creditele alocate în bugetul general al 

Uniunii Europene pentru finanțarea 

acestora. Prin urmare, ar trebui majorat 

procentul maxim pe care contribuțiile 

financiare sau granturile de la bugetul 

general al Uniunii Europene îl pot 

reprezenta din costurile rambursabile 

anuale indicate în bugetul unui partid 

politic european și din costurile eligibile 

suportate de o fundație politică 

europeană. 

(4) Partidele și fundațiile politice 

europene ar trebui să se autofinanțeze fără 

a recurge la fonduri publice. Prin urmare, 

sistemul actual ar trebui să fie înlocuit cât 

mai curând posibil cu unul nou, bazat în 

mod exclusiv pe donații private și 

transparente. 

Or. en 

 


