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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice 

europene și a fundațiilor politice europene 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0481), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0307/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2017 referitoare la finanțarea partidelor 

politice și a fundațiilor politice1, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul sub formă de 

amendamente al Comisiei pentru control bugetar (A8-0373/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale, poziția Parlamentului. 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Din motive de transparență și (5) Din motive de transparență și 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2017)0274.   
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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. 

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 

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;” 
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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 

(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.” 
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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 

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.” 

„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 

(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 

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, 
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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.  

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 

 

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. 
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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; 

 

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;” 
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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.” 

 

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. 
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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 

deputaților în Parlamentul European. 

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 

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 
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(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) 

 

 

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. 
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23.11.2017 

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE 
 A COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR 

destinată Comisiei pentru afaceri constituționale 

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și 

a fundațiilor politice europene 

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

În numele Comisiei pentru control bugetar Ingeborg Gräßle (Președinte) 

 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru control bugetar îi prezintă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este 

competentă, următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Sfera competenței materiale a 

Parchetului European se limitează la 

infracțiunile penale care aduc atingere 

intereselor financiare ale Uniunii, în 

conformitate cu Regulamentul de 

instituire a Parchetului European. 

Atribuțiile EPPO ar trebui, prin urmare, 

să fie investigarea, urmărirea penală și 

trimiterea în judecată a autorilor 

infracțiunilor împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii, în temeiul 

Directivei (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iulie 20171a, și ai infracțiunilor care 



 

PE612.066v01-00 16/23 RR\1140374RO.docx 

RO 

sunt indisolubil legate de acestea. 

 _________________ 

 1aDirectiva (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii prin mijloace de 

drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29). 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Pentru a asigura respectarea 

obligațiilor prevăzute în prezentul 

regulament cu privire la finanțarea și 

cheltuielile partidelor politice europene și 

ale fundațiilor politice europene și cu 

privire la alte aspecte, este necesară 

instituirea unor mecanisme de control 

eficace. În acest scop, Autoritatea, 

ordonatorul de credite al Parlamentului 

European și statele membre ar trebui să 

coopereze și să-și comunice reciproc toate 

informațiile necesare. Aceștia ar trebui să 

convină și asupra unor modalități practice 

care să includă o serie de norme comune 

privind protecția avertizorilor. Cooperarea 

reciprocă dintre autoritățile statelor 

membre ar trebui, de asemenea, 

încurajată, pentru a se asigura un control 

eficace și eficient al obligațiilor care 

decurg din legislația națională aplicabilă. 

Implicarea OLAF și a Parchetului 

European în schimbul de informații este 

necesară atunci când se dă curs deciziei 

Autorității. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou) 
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Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

Articolul 25 – alineatul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) La articolul 25, se adaugă 

următorul alineat: 

 (7a) în cazul în care se săvârșesc 

infracțiuni penale care aduc atingere 

intereselor financiare ale Uniunii, în 

sensul Directivei (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 5 iulie 2017, în unul sau mai multe 

state membre care participă la cooperarea 

consolidată pentru crearea Parchetului 

European, Parchetul European este 

sesizat pentru a ancheta, conform 

condițiilor stabilite în Regulamentul (UE) 

nr..../... [JO, a se introduce în text 

numărul Regulamentului privind 

Parchetul European]; 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

Articolul 28 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5a)  La articolul 28, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(2) Ele convin, de asemenea, măsurile 

practice pentru acest schimb de informații, 

inclusiv normele privind dezvăluirea 

informațiilor confidențiale sau a probelor, 

precum și cooperarea dintre statele 

membre. 

(2) Ele convin, de asemenea, măsurile 

practice pentru acest schimb de informații, 

inclusiv normele privind dezvăluirea 

informațiilor confidențiale sau a probelor, 

protecția avertizorilor și cooperarea dintre 

statele membre. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 b (nou) 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

Articolul 28 – alineatul 4 
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Textul în vigoare Amendamentul 

 (5b)  La articolul 28, alineatul (4) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(4) Autoritatea informează ordonatorul 

de credite al Parlamentului European cu 

privire la orice decizie luată referitoare la 

sancțiuni, pentru a-i permite acestuia să 

tragă consecințele adecvate în conformitate 

cu Regulamentul financiar. 

(4) Autoritatea informează ordonatorul 

de credite al Parlamentului European cu 

privire la orice decizie luată referitoare la 

sancțiuni, pentru a-i permite acestuia să 

tragă consecințele adecvate în conformitate 

cu Regulamentul financiar. Dacă este 

cazul, Autoritatea informează, de 

asemenea, OLAF și Parchetul European, 

pentru a le permite să procedeze în 

consecință la investigațiile pertinente; 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 c (nou) 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraf 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (5c)  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 cheltuielile 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  7 

Propunere de regulament 
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Articolul 2 a (nou) 

 

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 

angajamentelor 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. 
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PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ 

Titlu Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 

europene 

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

Comisie competentă 

 Data anunțului în plen 

AFCO 

2.10.2017 
   

Aviz emis de către 

 Data anunțului în plen 

CONT 

2.10.2017 

Raportor/Raportoare pentru aviz: 

 Data numirii 

Ingeborg Gräßle 

16.10.2017 

Raportor/Raportoare pentru aviz 

substituit(ă) 

Ingeborg Gräßle 

Data adoptării 26.10.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

17 

7 

5 

Membri titulari prezenți la votul final Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, 

Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François 

Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-

Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, 

Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský 

Membri supleanți prezenți la votul final Richard Ashworth, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Jean-Paul Denanot 
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VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

11 + 

ALDE 

PPE 

Verts/ALE 

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula 

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca 

Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský 

Bart Staes 

 

7 - 

S&D 

ENF 

Inés Ayala Sender, Jean-Paul Denanot, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, 

Derek Vaughan 

Jean-François Jalkh 

 

5 0 

ECR 

EFDD 

GUE/NGL 

Verts/ALE 

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki 

Jonathan Arnott 

Dennis de Jong 

Indrek Tarand 

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 
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PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE 

Titlu Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 

europene 

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

Data prezentării la PE 13.9.2017    

Comisie competentă 

 Data anunțului în plen 

AFCO 

2.10.2017 
   

Comisii sesizate pentru aviz 

 Data anunțului în plen 

BUDG 

2.10.2017 

CONT 

2.10.2017 

JURI 

2.10.2017 
 

Avize care nu au fost emise 

 Data deciziei 

BUDG 

26.9.2017 

JURI 

9.10.2017 
  

Raportori 

 Data numirii 

Mercedes Bresso 

28.9.2017 

Rainer Wieland 

28.9.2017 
  

Examinare în comisie 11.10.2017 23.10.2017 21.11.2017  

Data adoptării 21.11.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

19 

2 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, 

Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain 

Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, 

Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria 

Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski 

Membri supleanți prezenți la votul final Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Viviane Reding, Jasenko 

Selimovic 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

Data depunerii 24.11.2017 
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VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

19 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

PPE 
Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, Viviane Reding, 

György Schöpflin, Ramón Luis Valcárcel Siso 
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2 - 

ECR Kazimierz Michał Ujazdowski 
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2 0 

ECR Morten Messerschmidt 

ENF Gerolf Annemans 
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0 : abțineri 

 

 


