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Alteração  34 
Zita Gurmai, Jo Leinen 
 
Projeto de resolução legislativa 
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Projeto de resolução legislativa Alteração 

 1-A. Insta a Comissão a prosseguir os 
trabalhos sobre as modalidades de um 
verdadeiro estatuto jurídico para os 
partidos políticos europeus e uma 
personalidade jurídica própria, com base 
direta e exclusivamente no direito da 
União Europeia; 

Or. en 

Alteração  35 
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Considerando que o artigo 10.º, n.º 
1, do Tratado da União Europeia 
estabelece que o funcionamento da União 
baseia-se na «democracia 
representativa»; 

Or. en 

Alteração  36 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Os partidos políticos europeus com 
uma verdadeira dimensão transnacional e 
as fundações políticas europeias associadas 

(4) Os partidos políticos europeus com 
uma verdadeira dimensão transnacional e 
as fundações políticas europeias associadas 
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têm um papel fundamental a desempenhar 
para fazer ouvir a voz dos cidadãos a nível 
europeu e colmatar o fosso entre as 
políticas nacionais e as da União. 

têm um papel fundamental a desempenhar 
para fazer ouvir a voz dos cidadãos a nível 
europeu. 

Or. en 

Alteração  37 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Os partidos políticos europeus com 
uma verdadeira dimensão transnacional e 
as fundações políticas europeias associadas 
têm um papel fundamental a desempenhar 
para fazer ouvir a voz dos cidadãos a nível 
europeu e colmatar o fosso entre as 
políticas nacionais e as da União. 

(4) Os partidos políticos europeus com 
uma verdadeira dimensão transnacional e 
as fundações políticas europeias associadas 
têm um papel fundamental a desempenhar 
para fazer ouvir a voz dos cidadãos a nível 
europeu e colmatar o fosso entre as 
políticas regionais e nacionais e as da 
União. 

Or. es 

Alteração  38 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Como reconhecimento da missão 
atribuída pelo Tratado aos partidos 
políticos europeus e a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade e o pleno 
reconhecimento jurídicos em todos os 
Estados-Membros. 

(7) Como reconhecimento da missão 
atribuída pelo Tratado aos partidos 
políticos europeus e a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade jurídica em todos os 
Estados-Membros. 

Or. en 
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Justificação 

A plena capacidade jurídica tem subjacente «o reconhecimento jurídico». 

Alteração  39 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Como reconhecimento da missão 
atribuída pelo Tratado aos partidos 
políticos europeus e a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade e o pleno 
reconhecimento jurídicos em todos os 
Estados-Membros. 

(7) A missão atribuída pelo Tratado aos 
partidos políticos europeus deve ser 
reconhecida e, a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade e o pleno 
reconhecimento jurídicos em todos os 
Estados-Membros. 

Or. en 

Alteração  40 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 7 
 

Texto da Comissão Alteração 
 

(7) Como reconhecimento da missão 
atribuída pelo Tratado aos partidos 
políticos europeus e a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade e o pleno 
reconhecimento jurídicos em todos os 
Estados-Membros. 

(7) Como reconhecimento da missão 
atribuída pelo Tratado aos partidos 
políticos europeus e a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade e o pleno 
reconhecimento jurídicos em todos os 
Estados-Membros. Oportunamente, e após 
um período de análise, a Comissão 
considera a possibilidade de apresentar 
propostas para consolidar o estatuto 



 

PE504.068v01-00 6/184 AM\924360PT.doc 

PT 

jurídico independente dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias.  

Or. en 

Alteração  41 
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Como reconhecimento da missão 
atribuída pelo Tratado aos partidos 
políticos europeus e a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade e o pleno 
reconhecimento jurídicos em todos os 
Estados-Membros. 

(7) Como reconhecimento da missão 
atribuída pelo Tratado aos partidos 
políticos europeus e a fim de facilitar o seu 
trabalho, deve ser estabelecido um estatuto 
jurídico europeu específico para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias associadas que lhes proporcione 
a plena capacidade e o pleno 
reconhecimento jurídicos em todos os 
Estados-Membros. Todavia, as condições 
para o reconhecimento e financiamento 
não devem ser de tal modo onerosas que 
restrinjam o financiamento desses 
partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias, suas 
associadas, já criados. 

Or. en 

Alteração  42 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 7-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias terão 
direitos, obrigações e responsabilidades 
específicos, devendo, por conseguinte, 
seguir padrões organizacionais 
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compatíveis. 

Or. en 

Alteração  43 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 8 
 

Texto da Comissão Alteração 

(8) É necessário definir os procedimentos a 
seguir pelos partidos políticos europeus e 
pelas fundações políticas europeias 
associadas para obterem um estatuto 
jurídico europeu nos termos do presente 
regulamento, bem como os procedimentos 
e critérios a respeitar para tomar uma 
decisão sobre a concessão desse estatuto. 
É igualmente necessário estabelecer os 
procedimentos para os casos em que um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia possa perder, ver retirado 
ou renunciar ao seu estatuto jurídico 
europeu. 

(8) É necessário definir os procedimentos a 
seguir pelos partidos políticos europeus e 
pelas fundações políticas europeias 
associadas para obterem ou renunciarem a 
um estatuto jurídico europeu nos termos do 
presente regulamento, mediante registo 
formal junto do Parlamento Europeu, 
bem como os procedimentos e critérios a 
respeitar para o registo junto do 
Parlamento Europeu. É igualmente 
necessário estabelecer os procedimentos 
para os casos em que um partido político 
europeu ou uma fundação política europeia 
possa perder o seu estatuto jurídico 
europeu. 

Or. de 

Alteração  44 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido pelas regras 
substantivas definidas no presente 
regulamento e pela legislação nacional 
dos Estados-Membros, em especial a do 
Estado-Membro onde se encontre situada a 
sua sede, e para efeitos do qual devem 
identificar a forma jurídica adequada, 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido pelas regras 
definidas no presente regulamento e 
apenas quando exigido pela legislação do 
Estado-Membro onde se encontre situada a 
sua sede, 
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que deve corresponder a uma forma de 
entidade jurídica reconhecida na ordem 
jurídica desse Estado-Membro. 

Or. en 

Alteração  45 
Marietta Giannakou 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido pelas regras 
substantivas definidas no presente 
regulamento e pela legislação nacional dos 
Estados-Membros, em especial a do 
Estado-Membro onde se encontre situada a 
sua sede, e para efeitos do qual devem 
identificar a forma jurídica adequada, 
que deve corresponder a uma forma de 
entidade jurídica reconhecida na ordem 
jurídica desse Estado-Membro. 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido pelas regras 
substantivas definidas no presente 
regulamento e, em matérias não regidas, 
ou apenas regidas parcialmente, pelo 
presente regulamento, pela legislação 
nacional dos Estados-Membros, em 
especial a do Estado-Membro onde se 
encontre situada a sua sede. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 2 do projeto de relatório.  

Alteração  46 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido pelas regras 
substantivas definidas no presente 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido, de acordo com 
as regras substantivas definidas no presente 
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regulamento e pela legislação nacional dos 
Estados-Membros, em especial a do 
Estado-Membro onde se encontre situada a 
sua sede, e para efeitos do qual devem 
identificar a forma jurídica adequada, 
que deve corresponder a uma forma de 
entidade jurídica reconhecida na ordem 
jurídica desse Estado-Membro. 

regulamento, pela mesma legislação a que 
estão submetidas as outras instituições 
europeias, seja qual for o Estado-Membro 
onde se encontre situada a sua sede. 

Or. de 

Alteração  47 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido pelas regras 
substantivas definidas no presente 
regulamento e pela legislação nacional dos 
Estados-Membros, em especial a do 
Estado-Membro onde se encontre situada a 
sua sede, e para efeitos do qual devem 
identificar a forma jurídica adequada, 
que deve corresponder a uma forma de 
entidade jurídica reconhecida na ordem 
jurídica desse Estado-Membro. 

(9) O financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias deve ser regido pelas regras 
substantivas definidas no presente 
regulamento e, em matérias não regidas, 
ou apenas regidas parcialmente, pelo 
presente regulamento, pela legislação 
nacional dos Estados-Membros, em 
especial a do Estado-Membro onde se 
encontre situada a sua sede. 

Or. en 

Alteração  48 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias associadas 
que pretendam obter o reconhecimento 
dessa qualidade a nível europeu, através do 

(10) Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias associadas 
que pretendam obter o reconhecimento 
dessa qualidade a nível europeu, através do 
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estatuto jurídico europeu, e beneficiar de 
financiamento público a partir do 
orçamento geral da União Europeia, devem 
respeitar certos princípios e preencher 
certas condições, nomeadamente os valores 
em que a União Europeia se funda, 
previstos no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 

estatuto jurídico europeu, e beneficiar de 
financiamento público a partir do 
orçamento geral da União Europeia, devem 
respeitar certos princípios e preencher 
certas condições, nomeadamente os valores 
em que a União Europeia se funda, 
previstos no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. A fim de 
garantir uma vida democrática pluralista 
na União Europeia, assim como de 
assegurar que as regras de transparência 
e supervisão do presente regulamento 
abrangem o maior número de alianças, a 
condição para registar um partido político 
europeu não deve estar associada ao 
sucesso eleitoral anterior e sim aberta a 
todas as alianças políticas transnacionais 
bem organizadas em termos formais. 

Or. en 

Alteração  49 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 11 
 

Texto da Comissão Alteração 

(11) São estabelecidos princípios e 
requisitos mínimos para a governação e a 
organização interna dos partidos políticos 
europeus, nomeadamente para garantir o 
seu empenhamento em estabelecer e 
respeitar normas rigorosas de democracia 
interna. Os estatutos de um partido político 
europeu ou fundação política europeia 
associadas devem igualmente conter uma 
série de disposições jurídicas e 
administrativas de base. 

(11) São estabelecidos princípios e 
requisitos mínimos para a governação e a 
organização interna dos partidos políticos 
europeus, nomeadamente para garantir o 
seu empenhamento em estabelecer e 
respeitar normas rigorosas de democracia 
interna, especialmente no que se refere 
aos procedimentos de seleção dos 
candidatos e de composição das listas 
eleitorais para as eleições para o 
Parlamento Europeu através dos 
respetivos partidos membros constituintes. 
Os estatutos de um partido político europeu 
ou fundação política europeia associadas 
devem igualmente conter uma série de 
disposições jurídicas e administrativas de 
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base. 

Or. en 

Alteração  50 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A elegibilidade para receber 
financiamento a partir do orçamento geral 
da União Europeia deve ser limitada aos 
partidos políticos europeus e às fundações 
políticas europeias associadas que tenham 
sido reconhecidos como tal e obtido um 
estatuto jurídico europeu. Sendo 
fundamental assegurar que as condições 
para se tornar um partido político europeu 
não sejam excessivas e possam ser 
facilmente preenchidas por alianças sérias 
e organizadas, a nível transnacional, de 
partidos políticos, de pessoas singulares ou 
de ambos, também é conveniente 
estabelecer critérios proporcionados de 
atribuição dos recursos limitados do 
orçamento da UE, que reflitam 
objetivamente a ambição europeia e o 
verdadeiro apoio eleitoral de um partido 
político europeu. Esses critérios devem 
basear-se no resultado das eleições para o 
Parlamento Europeu, nas quais os partidos 
políticos europeus devem participar por 
força do presente regulamento, que pode 
fornecer uma indicação precisa do grau de 
reconhecimento eleitoral de um partido 
político europeu. Devem igualmente 
refletir o papel de representante direto dos 
cidadãos da União conferido ao Parlamento 
Europeu pelo artigo 10.º, n.º 2, do Tratado 
da União Europeia, bem como o objetivo, 
para todos os partidos políticos europeus, 
de participarem plenamente na vida 
democrática da União e tornarem-se atores 
ativos da democracia representativa 

(12) A elegibilidade para receber 
financiamento a partir do orçamento geral 
da União Europeia deve ser limitada aos 
partidos políticos europeus e às fundações 
políticas europeias associadas que tenham 
sido reconhecidos como tal e obtido um 
estatuto jurídico europeu. Sendo 
fundamental assegurar que as condições 
para se tornar um partido político europeu 
não sejam excessivas e possam ser 
facilmente preenchidas por alianças sérias 
e organizadas, a nível transnacional, de 
partidos políticos, de pessoas singulares ou 
de ambos, também é conveniente 
estabelecer critérios proporcionados de 
atribuição dos recursos limitados do 
orçamento da UE, que reflitam 
objetivamente a ambição europeia e o 
verdadeiro apoio eleitoral de um partido 
político europeu. Esses critérios devem 
basear-se no resultado das eleições para o 
Parlamento Europeu, nas quais os partidos 
políticos europeus devem participar por 
força do presente regulamento, que pode 
fornecer uma indicação precisa do grau de 
reconhecimento eleitoral de um partido 
político europeu. Devem igualmente 
refletir o papel de representante direto dos 
cidadãos da União conferido ao Parlamento 
Europeu pelo artigo 10.º, n.º 2, do Tratado 
da União Europeia, bem como o objetivo, 
para todos os partidos políticos europeus, 
de participarem plenamente na vida 
democrática da União e tornarem-se atores 
ativos da democracia representativa 



 

PE504.068v01-00 12/184 AM\924360PT.doc 

PT 

europeia, a fim de exprimir eficazmente os 
pontos de vista, as opiniões e a vontade 
política dos cidadãos da União. A 
elegibilidade para financiamento a partir do 
orçamento geral da União Europeia deve, 
por conseguinte, limitar-se aos partidos 
políticos europeus representados no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
deputado, e às fundações políticas 
europeias que o solicitem através de um 
partido político europeu representado no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
dos seus deputados. 

europeia, a fim de exprimir eficazmente os 
pontos de vista, as opiniões e a vontade 
política dos cidadãos da União. A 
elegibilidade para financiamento a partir do 
orçamento geral da União Europeia deve, 
por conseguinte, limitar-se aos partidos 
políticos europeus representados no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
deputado ou que tenham obtido um nível 
mínimo de apoio eleitoral num número 
significativo de Estados-Membros nas 
últimas eleições para o Parlamento 
Europeu, e às fundações políticas 
europeias que o solicitem através de um 
partido político europeu representado no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
dos seus deputados. 

Or. en 

Alteração  51 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A elegibilidade para receber 
financiamento a partir do orçamento geral 
da União Europeia deve ser limitada aos 
partidos políticos europeus e às fundações 
políticas europeias associadas que tenham 
sido reconhecidos como tal e obtido um 
estatuto jurídico europeu. Sendo 
fundamental assegurar que as condições 
para se tornar um partido político europeu 
não sejam excessivas e possam ser 
facilmente preenchidas por alianças sérias 
e organizadas, a nível transnacional, de 
partidos políticos, de pessoas singulares ou 
de ambos, também é conveniente 
estabelecer critérios proporcionados de 
atribuição dos recursos limitados do 
orçamento da UE, que reflitam 
objetivamente a ambição europeia e o 
verdadeiro apoio eleitoral de um partido 

(12) A elegibilidade para receber 
financiamento a partir do orçamento geral 
da União Europeia deve ser limitada aos 
partidos políticos europeus registados e às 
fundações políticas europeias associadas. 
Sendo fundamental assegurar que as 
condições para se tornar um partido 
político europeu não sejam excessivas e 
possam ser facilmente preenchidas por 
alianças sérias e organizadas, a nível 
transnacional, de partidos políticos, de 
pessoas singulares ou de ambos, também é 
conveniente estabelecer critérios de 
atribuição dos recursos do orçamento da 
UE, que reflitam objetivamente a ambição 
europeia e o verdadeiro apoio eleitoral de 
um partido político europeu. Esses critérios 
devem basear-se no resultado das eleições 
para o Parlamento Europeu, nas quais os 
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político europeu. Esses critérios devem 
basear-se no resultado das eleições para o 
Parlamento Europeu, nas quais os partidos 
políticos europeus devem participar por 
força do presente regulamento, que pode 
fornecer uma indicação precisa do grau de 
reconhecimento eleitoral de um partido 
político europeu. Devem igualmente 
refletir o papel de representante direto dos 
cidadãos da União conferido ao Parlamento 
Europeu pelo artigo 10.º, n.º 2, do Tratado 
da União Europeia, bem como o objetivo, 
para todos os partidos políticos europeus, 
de participarem plenamente na vida 
democrática da União e tornarem-se atores 
ativos da democracia representativa 
europeia, a fim de exprimir eficazmente os 
pontos de vista, as opiniões e a vontade 
política dos cidadãos da União. A 
elegibilidade para financiamento a partir do 
orçamento geral da União Europeia deve, 
por conseguinte, limitar-se aos partidos 
políticos europeus representados no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
deputado, e às fundações políticas 
europeias que o solicitem através de um 
partido político europeu representado no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
dos seus deputados. 

partidos políticos europeus devem 
participar por força do presente 
regulamento, que pode fornecer uma 
indicação precisa do grau de 
reconhecimento eleitoral de um partido 
político europeu. Devem igualmente 
refletir o papel de representante direto dos 
cidadãos da União conferido ao Parlamento 
Europeu pelo artigo 10.º, n.º 2, do Tratado 
da União Europeia, bem como a vontade 
de todos os partidos políticos europeus de 
participarem plenamente na vida 
democrática da União e tornarem-se atores 
ativos da democracia representativa 
europeia, a fim de exprimir eficazmente os 
pontos de vista, as opiniões e a vontade 
política dos cidadãos da União. A 
elegibilidade para financiamento a partir do 
orçamento geral da União Europeia deve, 
por conseguinte, limitar-se aos partidos 
políticos europeus representados no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
deputado, e às fundações políticas 
europeias que o solicitem através de um 
partido político europeu representado no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
dos seus deputados. 

Or. de 

Alteração  52 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Para aumentar a transparência do 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e a fim de evitar eventuais abusos 
das regras de financiamento, um deputado 
do Parlamento Europeu deve, apenas para 
efeitos de financiamento, ser considerado 
membro de um único partido político 

(13) Para aumentar a transparência do 
reconhecimento e financiamento dos 
partidos políticos europeus e a fim de 
evitar eventuais abusos das regras de 
financiamento, um deputado do Parlamento 
Europeu deve, apenas para efeitos de 
financiamento, ser considerado membro de 
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europeu que, quando aplicável, deve ser 
aquele em que está integrado o seu partido 
político nacional ou regional na data do 
termo do prazo para apresentação dos 
pedidos. 

um único partido político europeu que, 
quando aplicável, deve ser aquele em que 
está integrado o seu partido político 
nacional ou regional na data do termo do 
prazo para apresentação dos pedidos. 

 (Transferir o presente considerando para o 
11-A.) 

Or. en 

Alteração  53 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 16 
 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Muitos Estados-Membros concedem 
aos donativos a favor dos partidos 
políticos e das fundações políticas 
nacionais um tratamento fiscal vantajoso, 
tanto para o beneficiário como para os 
doadores. Tendo em conta a necessidade 
de encorajar o desenvolvimento de 
recursos próprios dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, é importante que este 
tratamento fiscal vantajoso também seja 
automaticamente concedido aos partidos 
políticos europeus e às fundações políticas 
europeias, bem como aos seus doadores, 
para os donativos internos ou 
transfronteiras. 

Suprimido 

Or. en 

Alteração  54 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) Os partidos políticos europeus devem 
poder financiar as campanhas realizadas no 
contexto das eleições para o Parlamento 
Europeu, embora o financiamento e os 
limites das despesas eleitorais dos partidos 
e candidatos concorrentes às eleições 
devam ser regidos pelas regras aplicáveis 
em cada Estado-Membro. A fim de 
contribuir para aumentar a consciência 
política dos cidadãos da União e promover 
a transparência do processo eleitoral 
europeu, os partidos políticos europeus 
devem ser incentivados a informar os 
cidadãos, durante as eleições para o 
Parlamento Europeu, sobre os laços que os 
unem aos seus partidos políticos nacionais 
e respetivos candidatos. 

(17) Os partidos políticos europeus devem 
poder financiar as campanhas realizadas no 
contexto das eleições para o Parlamento 
Europeu, embora o financiamento e os 
limites das despesas eleitorais dos partidos 
e candidatos concorrentes às eleições 
devam ser estabelecidos em atos 
delegados. A fim de contribuir para 
aumentar a consciência política dos 
cidadãos da União e promover a 
transparência do processo eleitoral 
europeu, os partidos políticos europeus 
devem ser incentivados a informar os 
cidadãos, durante as eleições para o 
Parlamento Europeu, sobre os laços que os 
unem aos seus partidos políticos nacionais 
e respetivos candidatos. 

Or. en 

Alteração  55 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 17 
 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Os partidos políticos europeus devem 
poder financiar as campanhas realizadas no 
contexto das eleições para o Parlamento 
Europeu, embora o financiamento e os 
limites das despesas eleitorais dos partidos 
e candidatos concorrentes às eleições 
devam ser regidos pelas regras aplicáveis 
em cada Estado-Membro. A fim de 
contribuir para aumentar a consciência 
política dos cidadãos da União e promover 
a transparência do processo eleitoral 
europeu, os partidos políticos europeus 
devem ser incentivados a informar os 
cidadãos, durante as eleições para o 
Parlamento Europeu, sobre os laços que os 
unem aos seus partidos políticos nacionais 

(17) Os partidos políticos europeus devem 
poder financiar as suas próprias 
campanhas realizadas no contexto das 
eleições para o Parlamento Europeu, 
embora o financiamento e os limites das 
despesas eleitorais dos partidos e 
candidatos concorrentes às eleições devam 
ser regidos pelas regras aplicáveis em cada 
Estado-Membro. A fim de contribuir para 
aumentar a consciência política dos 
cidadãos da União e promover a 
transparência do processo eleitoral 
europeu, os partidos políticos europeus 
devem ser incentivados a informar os 
cidadãos, durante as eleições para o 
Parlamento Europeu, sobre os laços que os 
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e respetivos candidatos. unem aos seus partidos políticos nacionais 
e respetivos candidatos. 

Or. de 

Alteração  56 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 17-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Os partidos políticos europeus 
devem poder financiar campanhas 
realizadas no contexto de referendos num 
ou em vários Estados-Membros que 
digam diretamente respeito a matérias 
relacionadas com a União Europeia, 
embora o financiamento e os limites das 
despesas eleitorais dos partidos e 
candidatos que participam em tais 
campanhas de referendos devam ser 
estabelecidos em atos delegados. 

  

Or. en 

Alteração  57 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 18 
 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Os partidos políticos europeus não 
devem financiar, direta ou indiretamente, 
outros partidos políticos, nomeadamente 
partidos ou candidatos nacionais. As 
fundações políticas europeias não devem 
financiar, direta ou indiretamente, partidos 
políticos ou candidatos europeus ou 
nacionais. Além disso, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas europeias 

(18) Os partidos políticos europeus não 
devem financiar, direta ou indiretamente, 
outros partidos políticos, nomeadamente 
partidos ou candidatos nacionais. As 
fundações políticas europeias não devem 
financiar, direta ou indiretamente, partidos 
políticos ou candidatos europeus ou 
nacionais. Além disso, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas europeias 
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associadas não devem financiar campanhas 
para referendos nacionais. Estes princípios 
refletem o disposto na Declaração n.º 11 
relativa ao artigo 191.º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, anexa à 
Ata Final do Tratado de Nice. 

associadas não devem financiar campanhas 
para referendos nacionais, regionais ou 
locais que não digam respeito a questões 
relacionadas com a União Europeia.  

Or. en 

Alteração  58 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 18 
 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Os partidos políticos europeus não 
devem financiar, direta ou indiretamente, 
outros partidos políticos, nomeadamente 
partidos ou candidatos nacionais. As 
fundações políticas europeias não devem 
financiar, direta ou indiretamente, partidos 
políticos ou candidatos europeus ou 
nacionais. Além disso, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas europeias 
associadas não devem financiar campanhas 
para referendos nacionais. Estes princípios 
refletem o disposto na Declaração n.º 11 
relativa ao artigo 191.º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, anexa à 
Ata Final do Tratado de Nice. 

(18) Os partidos políticos europeus não 
podem financiar, direta ou indiretamente, 
partidos políticos, nomeadamente partidos 
ou candidatos nacionais. As fundações 
políticas europeias não podem financiar, 
direta ou indiretamente, partidos políticos 
ou candidatos europeus ou nacionais. Além 
disso, os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias associadas 
não podem financiar campanhas para 
referendos nacionais ou regionais de 
âmbito exclusivamente nacional ou 
regional. Estes princípios refletem o 
disposto na Declaração n.º 11 relativa ao 
artigo 191.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, anexa à Ata Final 
do Tratado de Nice. 

Or. de 

Alteração  59 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 19 
 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Por motivos de transparência e a fim (19) Por motivos de transparência e a fim 
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de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente a relacionada 
com os seus estatutos, composição, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas às decisões tomadas 
pelo Parlamento Europeu em matéria de 
registo, financiamento e sanções. A criação 
de um quadro regulamentar que assegure 
que esta informação é acessível ao público 
é o meio mais eficaz para promover 
condições equitativas e a concorrência leal 
entre as forças políticas, e assegurar a 
abertura, transparência e democraticidade 
dos processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, a obrigação de 
publicar a identidade das pessoas 
singulares não se deve aplicar aos 
membros de um partido político europeu 
que não tenham dado o seu 
consentimento expresso a essa 
publicação, nem aos donativos iguais ou 
inferiores a 1 000 EUR por ano e por 
doador. Em conformidade igualmente com 
o princípio da proporcionalidade, as 
informações sobre os donativos devem ser 
publicadas anualmente, exceto durante as 
campanhas eleitorais para o Parlamento 
Europeu ou relativamente a donativos que 
excedam 12 000 EUR, devendo nesses 
casos a publicação efetuar-se sem demora. 

de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente a relacionada 
com os seus estatutos, composição, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas às decisões tomadas 
pelo Parlamento Europeu em matéria de 
registo, financiamento e sanções. A criação 
de um quadro regulamentar que assegure 
que esta informação é acessível ao público 
é o meio mais eficaz para promover 
condições equitativas e a concorrência leal 
entre as forças políticas, e assegurar a 
abertura, transparência e democraticidade 
dos processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Os partidos devem ser obrigados a 
publicar as identidades dos seus dirigentes 
e dos doadores que façam donativos de 
5 000 EUR ou mais por ano Em 
conformidade igualmente com o princípio 
da proporcionalidade, as informações sobre 
os donativos devem ser publicadas 
anualmente, exceto durante as campanhas 
eleitorais para o Parlamento Europeu ou 
relativamente a donativos que excedam 
12 000 EUR, devendo nesses casos a 
publicação efetuar-se sem demora. 

Or. en 

Alteração  60 
Helmut Scholz 
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Proposta de regulamento 
Considerando 19 
 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Por motivos de transparência e a fim 
de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente a relacionada 
com os seus estatutos, composição, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas às decisões tomadas 
pelo Parlamento Europeu em matéria de 
registo, financiamento e sanções. A criação 
de um quadro regulamentar que assegure 
que esta informação é acessível ao público 
é o meio mais eficaz para promover 
condições equitativas e a concorrência leal 
entre as forças políticas, e assegurar a 
abertura, transparência e democraticidade 
dos processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, a obrigação de 
publicar a identidade das pessoas 
singulares não se deve aplicar aos 
membros de um partido político europeu 
que não tenham dado o seu 
consentimento expresso a essa 
publicação, nem aos donativos iguais ou 
inferiores a 1 000 EUR por ano e por 
doador. Em conformidade igualmente 
com o princípio da proporcionalidade, as 
informações sobre os donativos devem ser 
publicadas anualmente, exceto durante as 
campanhas eleitorais para o Parlamento 
Europeu ou relativamente a donativos que 
excedam 12 000 EUR, devendo nesses 
casos a publicação efetuar-se sem demora. 

(19) Por motivos de transparência e a fim 
de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente os estatutos, o 
programa de reivindicações, objetivos e 
valores fundamentais do partido, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas aos membros e ao 
número de membros do partido e às 
decisões tomadas pelo Parlamento Europeu 
em matéria de registo, financiamento e 
sanções. A criação de um quadro 
regulamentar que assegure que esta 
informação é acessível ao público é o meio 
mais eficaz para promover condições 
equitativas e a concorrência leal entre as 
forças políticas, e assegurar a abertura, 
transparência e democraticidade dos 
processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Não é obrigatória a publicação da 
identidade das pessoas singulares que 
sejam membros de um partido político 
europeu. Os donativos a partir de 
500 EUR por ano e por doador devem ser 
publicados. As informações sobre 
donativos devem ser publicadas 
semestralmente. Durante as campanhas 
eleitorais para o Parlamento Europeu, bem 
como no caso de donativos que excedam 
2 000 EUR, a publicação deve efetuar-se 
sem demora. 
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Or. de 

Alteração  61 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 19 
 
 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Por motivos de transparência e a fim 
de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente a relacionada 
com os seus estatutos, composição, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas às decisões tomadas 
pelo Parlamento Europeu em matéria de 
registo, financiamento e sanções. A criação 
de um quadro regulamentar que assegure 
que esta informação é acessível ao público 
é o meio mais eficaz para promover 
condições equitativas e a concorrência leal 
entre as forças políticas, e assegurar a 
abertura, transparência e democraticidade 
dos processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, a obrigação de publicar 
a identidade das pessoas singulares não se 
deve aplicar aos membros de um partido 
político europeu que não tenham dado o 
seu consentimento expresso a essa 
publicação, nem aos donativos iguais ou 
inferiores a 1 000 EUR por ano e por 
doador. Em conformidade igualmente com 
o princípio da proporcionalidade, as 
informações sobre os donativos devem ser 

(19) Por motivos de transparência e a fim 
de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente a relacionada 
com os seus estatutos, composição, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas às decisões tomadas 
pelo Parlamento Europeu em matéria de 
registo, financiamento e sanções. A criação 
de um quadro regulamentar que assegure 
que esta informação é acessível ao público 
é o meio mais eficaz para promover 
condições equitativas e a concorrência leal 
entre as forças políticas, e assegurar a 
abertura, transparência e democraticidade 
dos processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, a obrigação de publicar 
a identidade das pessoas singulares não se 
deve aplicar aos membros de um partido 
político europeu que não tenham dado o 
seu consentimento expresso a essa 
publicação, nem aos donativos iguais ou 
inferiores a 1 000 EUR por ano e por 
doador. Em conformidade igualmente com 
o princípio da proporcionalidade, as 
informações sobre os donativos devem ser 
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publicadas anualmente, exceto durante as 
campanhas eleitorais para o Parlamento 
Europeu ou relativamente a donativos que 
excedam 12 000 EUR, devendo nesses 
casos a publicação efetuar-se sem demora. 

publicadas anualmente, exceto durante as 
campanhas eleitorais para o Parlamento 
Europeu ou relativamente a donativos que 
excedam 2 000 EUR, devendo nesses casos 
a publicação efetuar-se sem demora. 

Or. en 

Alteração  62 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 21 
 

Texto da Comissão Alteração 

(21) O Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados aplica-se ao 
tratamento dos dados pessoais realizado em 
aplicação do presente regulamento pelo 
Parlamento Europeu e pelo comité 
composto por personalidades 
independentes. 

(21) O Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados aplica-se ao 
tratamento dos dados pessoais realizado em 
aplicação do presente regulamento pelas 
instituições da UE encarregadas do 
registo dos partidos políticos europeus e 
das fundações políticas europeias e da sua 
verificação. 

Or. de 

Alteração  63 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Por razões de segurança jurídica, 
convém clarificar que o Parlamento 
Europeu, os partidos políticos europeus e 
as fundações políticas europeias, as 
autoridades nacionais competentes para 
exercer o controlo dos aspetos relativos ao 

(23) Por razões de segurança jurídica, 
convém clarificar que o Parlamento 
Europeu, os partidos políticos europeus e 
as fundações políticas europeias, as 
autoridades nacionais competentes para 
exercer o controlo dos aspetos relativos ao 
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financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, bem como outros terceiros 
referidos ou previstos no presente 
regulamento, são os responsáveis pelo 
tratamento dos dados, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e da 
Diretiva 95/46/CE. Também é necessário 
especificar a duração máxima de 
conservação dos dados pessoais recolhidos 
para efeitos de garantir a legalidade, 
regularidade e transparência do 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias e a composição dos partidos 
políticos europeus. Na sua qualidade de 
responsáveis pelo tratamento dos dados, o 
Parlamento Europeu, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas 
europeias, as autoridades nacionais 
competentes e os terceiros interessados, 
devem tomar todas as medidas adequadas 
para respeitar as obrigações previstas no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e na 
Diretiva 95/46/CE, em especial as relativas 
à licitude do tratamento, à segurança das 
atividades de tratamento, à prestação de 
informações e ao direito dos titulares dos 
dados terem acesso e poderem solicitar a 
retificação ou a supressão dos seus dados 
pessoais. 

financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, bem como outros terceiros 
referidos ou previstos no presente 
regulamento, são os responsáveis pelo 
tratamento dos dados, na aceção do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e da 
Diretiva 95/46/CE. Também é necessário 
especificar a duração máxima de 
conservação dos dados pessoais recolhidos 
no âmbito da documentação de doações, 
para efeitos de garantir a legalidade, 
regularidade e transparência do 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias e a composição dos partidos 
políticos europeus. Na sua qualidade de 
responsáveis pelo tratamento dos dados, o 
Parlamento Europeu, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas 
europeias, as autoridades nacionais 
competentes e os terceiros interessados, 
devem tomar todas as medidas adequadas 
para respeitar as obrigações previstas no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e na 
Diretiva 95/46/CE, em especial as relativas 
à licitude do tratamento, à segurança das 
atividades de tratamento, à prestação de 
informações e ao direito dos titulares dos 
dados terem acesso e poderem solicitar a 
retificação ou a supressão dos seus dados 
pessoais. 

Or. de 

Alteração  64 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 25 
 

Texto da Comissão 
 

Alteração 

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 
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tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pelo Parlamento 
Europeu e pelo Tribunal de Contas, bem 
como sanções proporcionadas, incluindo 
no caso de inobservância por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia dos valores em que se funda a 
União. 

tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pelo Parlamento 
Europeu e da Comissão Mista composta 
pelo Parlamento Europeu e pelo Tribunal 
de Contas, bem como sanções 
proporcionadas, incluindo no caso de 
inobservância por um partido político 
europeu ou uma fundação política europeia 
dos valores em que se funda a União. 

Or. fr 

Alteração  65 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 25 
 

Texto da Comissão Alteração 

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 
tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pelo Parlamento 
Europeu e pelo Tribunal de Contas, bem 

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 
tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pelo Tribunal de 
Contas Europeu, bem como sanções 



 

PE504.068v01-00 24/184 AM\924360PT.doc 

PT 

como sanções proporcionadas, incluindo 
no caso de inobservância por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia dos valores em que se funda a 
União. 

proporcionadas, no caso de inobservância 
por um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia das disposições 
financeiras da União Europeia. 

Or. de 

Alteração  66 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 25 
 

Texto da Comissão Alteração 

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 
tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pelo Parlamento 
Europeu e pelo Tribunal de Contas, bem 
como sanções proporcionadas, incluindo 
no caso de inobservância por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia dos valores em que se funda a 
União. 

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 
tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pelo Parlamento 
Europeu e pelo Tribunal de Contas, bem 
como sanções proporcionadas, incluindo 
no caso de inobservância por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia dos valores em que se funda a 
União. O Parlamento Europeu deve criar 
um comité composto por personalidades 
independentes.  

Or. en 

Alteração  67 
Krišjānis Kariņš 
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Proposta de regulamento 
Considerando 26 
 

Texto da Comissão Alteração 

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. As 
decisões relacionadas com o respeito dos 
valores em que se funda a União devem ser 
tomadas exclusivamente em conformidade 
com um procedimento específico 
concebido para o efeito, e em consulta com 
um comité composto por personalidades 
independentes. 

(26) O Serviço Europeu de Luta 
Antifraude deve verificar regularmente se 
as condições e os requisitos relativos ao 
registo e financiamento dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias continuam a ser 
cumpridos. As decisões relacionadas com o 
respeito dos valores em que se funda a 
União devem ser tomadas exclusivamente 
em conformidade com um procedimento 
específico concebido para o efeito, e em 
consulta com um comité composto por 
personalidades independentes. 

Or. en 

Justificação 

O Parlamento Europeu, enquanto organismo político, não está em posição de realizar 
registos, avaliação da atividade, imposição de sanções ou liquidação de partidos políticos. 
Essas funções devem ser exercidas por um organismo não político com competências técnicas 
e jurídicas para as realizar. 

Alteração  68 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 26 
 

Texto da Comissão Alteração 

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. Esta 
verificação deve realizar-se anualmente 
ou na sequência de um pedido 
fundamentado e devidamente justificado de 
qualquer pessoa singular ou jurídica. As 
decisões relacionadas com o respeito dos 

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. Esta 
verificação deve realizar-se regularmente, 
bem como na sequência de um pedido 
fundamentado e devidamente justificado de 
qualquer pessoa singular ou jurídica. O 
Parlamento deve publicar a sua 
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valores em que se funda a União devem ser 
tomadas exclusivamente em conformidade 
com um procedimento específico 
concebido para o efeito, e em consulta com 
um comité composto por personalidades 
independentes. 

verificação, juntamente com toda a 
documentação relevante que lhe foi 
enviada pelos partidos políticos. As 
decisões relacionadas com o respeito dos 
valores em que se funda a União devem ser 
tomadas exclusivamente em conformidade 
com um procedimento específico 
concebido para o efeito, e em consulta com 
um comité composto por personalidades 
independentes. 

Or. en 

Alteração  69 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 26 
 

Texto da Comissão Alteração 

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. As 
decisões relacionadas com o respeito dos 
valores em que se funda a União devem ser 
tomadas exclusivamente em conformidade 
com um procedimento específico 
concebido para o efeito, e em consulta com 
um comité composto por personalidades 
independentes. 

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. As 
decisões relacionadas com o respeito dos 
valores em que se funda a União devem ser 
tomadas exclusivamente em conformidade 
com um procedimento específico 
concebido para o efeito, e em consulta com 
um comité consultivo composto por peritos 
competentes em matéria de 
regulamentação de partidos e processos 
eleitorais dos Estados-Membros (o Comité 
Consultivo para a Regulamentação dos 
Partidos Políticos). As decisões de 
concessão ou revogação do estatuto de 
partido político europeu ou de fundação 
política europeia podem ser objeto de 
recurso junto do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, em conformidade com o 
artigo 263.º do TFUE. 

Or. en 
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Alteração  70 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 26 
 

Texto da Comissão Alteração 

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. A 
referida verificação deve ser efetuada 
anualmente e mediante pedido 
devidamente justificado por parte de uma 
pessoa singular ou coletiva. As decisões 
relacionadas com o respeito dos valores em 
que se funda a União devem ser tomadas 
exclusivamente em conformidade com um 
procedimento específico concebido para o 
efeito, e em consulta com um comité 
composto por personalidades 
independentes. 

(26) O Tribunal de Contas Europeu, na 
sua qualidade de guardião independente 
dos interesses financeiros dos cidadãos da 
União, deve, no exercício das suas 
funções, verificar regularmente se as 
condições e os requisitos relativos ao 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos e se 
os respetivos recursos financeiros foram 
aplicados, documentados e reportados de 
forma legal e regular. A referida 
verificação deve ser efetuada anualmente e 
mediante pedido devidamente justificado 
por parte de uma pessoa singular ou 
coletiva. 

 As decisões relacionadas com o respeito 
dos valores em que se funda a União e que 
possam implicar a anulação definitiva de 
uma inscrição ou do estatuto legal de 
partido político europeu ou de fundação 
política europeia, dada a natureza 
particularmente sensível do direito à 
liberdade de reunião e de associação 
consagrado no artigo 12.º, n.º 1, da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, devem ser tomadas 
exclusivamente em conformidade com um 
procedimento específico concebido para o 
efeito, sob a responsabilidade do Tribunal 
de Justiça da União Europeia. 

Or. de 

Alteração  71 
Helmut Scholz 
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Proposta de regulamento 
Considerando 27 
 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A assistência técnica a prestar pelo 
Parlamento Europeu aos partidos políticos 
europeus deve reger-se pelo princípio da 
igualdade de tratamento, deve ser prestada 
contra fatura e pagamento e ser objeto de 
um relatório público regular. 

(27) A assistência técnica a prestar pelas 
instituições europeias aos partidos 
políticos europeus deve reger-se pelo 
princípio da igualdade de tratamento, deve 
ser prestada contra fatura e pagamento e 
ser objeto de um relatório público regular 
da instituição em causa. 

Or. de 

Alteração  72 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Proposta de regulamento 
Considerando 28 
 

Texto da Comissão Alteração 

(28) A aplicação dos aspetos essenciais do 
presente regulamento deve ser apresentada 
num sítio Web específico e analisada num 
relatório anual do Parlamento Europeu 
destinado a ser publicado. 

(28) A aplicação dos aspetos essenciais do 
presente regulamento deve ser apresentada 
num sítio Web específico e analisada num 
relatório anual do Parlamento Europeu 
destinado a ser publicado numa versão 
impressa e em linha. 

Or. en 

Alteração  73 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

(1) «Partido político», uma associação de 
cidadãos que prossegue objetivos políticos; 

(1) Partido político», uma associação 
voluntária de cidadãos que partilham 
valores comuns, que goza de direitos 
eleitorais para as eleições do Parlamento 
Europeu e que prossegue objetivos 
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políticos; 

Or. en 

 

Alteração  74 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Aliança política», a cooperação 
estruturada entre partidos políticos e/ou 
pessoas singulares de diferentes 
Estados-Membros; 

(2) «Aliança política», a cooperação 
estruturada entre partidos políticos de 
diferentes Estados-Membros; 

Or. de 

Alteração  75 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Aliança política», a cooperação 
estruturada entre partidos políticos e/ou 
pessoas singulares de diferentes 
Estados-Membros; 

(2) «Aliança política», a aliança 
estruturada entre partidos políticos e/ou 
pessoas singulares de diferentes 
Estados-Membros; 

Or. es 

Alteração  76 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

(3) «Partido político europeu», uma 
«aliança política» que prossegue objetivos 

(3) «Partido político europeu», uma 
«aliança política» que prossegue objetivos 
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políticos e está registada junto do 
Parlamento Europeu em conformidade com 
as condições e procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento; 

políticos, fazendo campanha para 
angariar votos e obter lugares nas 
eleições para o Parlamento Europeu 
através da promoção de candidatos para a 
Comissão Europeia e da realização de 
campanhas em referendos sobre matérias 
relacionadas com a União Europeia. Um 
partido político europeu está registado 
junto do Parlamento Europeu em 
conformidade com as condições e 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento; 

Or. en 

Alteração  77 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) «Partido-membro», um partido 
político ou uma aliança política que faça 
parte de um partido político europeu. 

Or. de 

Alteração  78 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-B) «Membros individuais», pessoas 
singulares que façam diretamente parte 
de um partido político europeu, na medida 
em que os estatutos do mesmo o 
permitam. 

Or. de 
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Alteração  79 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Criar um enquadramento para que as 
fundações políticas nacionais, o setor 
académico, bem como outros agentes 
interessados, colaborem a nível europeu. 

(d) Criar um enquadramento para que as 
fundações políticas nacionais e regionais, 
o setor académico, bem como outros 
agentes interessados, colaborem a nível 
europeu. 

Or. es 

Alteração  80 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) «Parlamento regional» ou «assembleia 
regional», um organismo cujos membros 
sejam quer titulares de um mandato 
eleitoral regional, quer politicamente 
responsáveis perante uma assembleia 
eleita; 

(5) «Parlamento regional» ou «assembleia 
regional», um organismo com poderes 
legislativos nos termos do direito 
constitucional de um Estado-Membro, tal 
como notificado ao Parlamento Europeu; 

Or. en 

Alteração  81 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) «Parlamento regional» ou «assembleia 
regional», um organismo cujos membros 
sejam quer titulares de um mandato 
eleitoral regional, quer politicamente 
responsáveis perante uma assembleia 

(5) «Parlamento regional» ou «assembleia 
regional», um organismo autárquico 
criado no nível imediatamente inferior ao 
do Estado e dotado de competências 
legislativas. 
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eleita; 

Or. de 

Justificação 

A presente definição de região é a que consta da «Declaração sobre Regionalismo na 
Europa» da Assembleia das Regiões da Europa. 

Alteração  82 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) «Parlamento regional» ou «assembleia 
regional», um organismo cujos membros 
sejam quer titulares de um mandato 
eleitoral regional, quer politicamente 
responsáveis perante uma assembleia 
eleita; 

(5) «Parlamento regional» ou «assembleia 
regional», um organismo com 
competências legislativas, que devem ser 
notificadas ao Parlamento Europeu, ao 
abrigo da legislação nacional aplicável ao 
mesmo organismo; 

Or. es 

Alteração  83 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

(7) «Donativos», ofertas pecuniárias ou 
outros donativos em espécie (bens ou 
serviços) que constituem uma vantagem 
económica para o partido político europeu 
ou a fundação política europeia em causa. 

(7) «Donativos», ofertas pecuniárias ou 
outros donativos em espécie (bens ou 
serviços) que constituem uma vantagem 
financeira para o partido político europeu 
ou a fundação política europeia em causa. 
 

Or. en 

Alteração  84 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
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Proposta de regulamento 
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

(7) «Donativos», ofertas pecuniárias ou 
outros donativos em espécie (bens ou 
serviços) que constituem uma vantagem 
económica para o partido político europeu 
ou a fundação política europeia em causa. 

(7) «Donativos», ofertas pecuniárias ou 
outros donativos em espécie (bens ou 
serviços) que constituem uma vantagem 
económica para o partido político europeu 
ou a fundação política europeia em causa. 
As contribuições para a organização de 
atividades conjuntas não são 
consideradas donativos. 

Or. en 

Alteração  85 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 - parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Uma aliança política, tal como definida 
no artigo 2.º, n.º 2, tem o direito de 
solicitar o registo dos seus estatutos como 
partido político europeu junto do 
Parlamento Europeu, sob reserva das 
seguintes condições: 
 

1. Um partido político ou uma aliança 
política, tais como definidos no artigo 2.º, 
n.os 1 e 2, têm o direito de solicitar o 
registo dos seus estatutos como partido 
político europeu junto do Parlamento 
Europeu, sob reserva das seguintes 
condições: 

Or. fr 

Alteração  86 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Uma aliança política, tal como definida 
no artigo 2.º, n.º 2, tem o direito de solicitar 
o registo dos seus estatutos como partido 

1. Uma aliança política, tal como definida 
no artigo 2.º, n.º 2, tem o direito de solicitar 
o registo dos seus estatutos como partido 
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político europeu junto do Parlamento 
Europeu, sob reserva das seguintes 
condições: 

político europeu junto do Serviço Europeu 
de Luta Antifraude, sob reserva das 
seguintes condições: 

Or. en 

Alteração  87 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) Não prosseguir fins lucrativos; 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração 102. 

Alteração  88 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou 
das assembleias regionais, ou 

Suprimido 

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu; 

 

Or. de 
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Justificação 

Ver alteração 101. 

Alteração  89 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou 
das assembleias regionais, ou 

(b) Ser composta de organizações 
afiliadas legalmente reconhecidas como 
partidos ou que possam participar em 
eleições na qualidade de partidos a nível 
nacional ou regional em, pelo menos, um 
quarto dos Estados-Membros, 

Or. en 

Alteração  90 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
terço dos Estados-Membros, por deputados 
do Parlamento Europeu, dos parlamentos 
nacionais ou regionais ou das assembleias 
regionais, ou 

Or. en 

Alteração  91 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quinto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou 

Or. de 

Alteração  92 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou 

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, com competências 
legislativas, notificadas ao Parlamento 
Europeu, ao abrigo da legislação 
nacional aplicável à mesma, ou 

Or. es 

Alteração  93 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  94 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu; 

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu; ou 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 3.º – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2-A (novo). 

Alteração  95 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu; 

ter obtido, em pelo menos um quinto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu; 

Or. de 

Alteração  96 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 contar com partidos reconhecidos a nível 
nacional em pelo menos um terço dos 
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Estados-Membros. 

Or. de 

Alteração  97 
Zbigniew Ziobro 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, bem como 
da ação dos seus membros, os valores em 
que se funda a União Europeia, ou seja, o 
respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, bem como o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a 
minorias; 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, bem como 
da ação dos seus membros, os valores em 
que se funda a União Europeia, ou seja, o 
respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, bem como o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos dos crentes; 

Or. pl 

Alteração  98 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, bem como 
da ação dos seus membros, os valores em 
que se funda a União Europeia, ou seja, o 
respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, bem como o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a 
minorias; 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, bem como 
da ação dos seus membros, os valores em 
que se funda a União Europeia, ou seja, o 
respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, o respeito pelos direitos 
humanos, incluindo os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias, bem como o 
respeito pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 

Or. fr 



 

AM\924360PT.doc 39/184 PE504.068v01-00 

 PT 

Alteração  99 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, bem como 
da ação dos seus membros, os valores em 
que se funda a União Europeia, ou seja, o 
respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, bem como o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a 
minorias; 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, bem como 
da ação dos seus membros, os valores em 
que se funda a União Europeia, ou seja, o 
respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, bem como o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a 
minorias enquanto membros das mesmas; 

Or. es 

Alteração  100 
Zbigniew Ziobro 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Ter participado em eleições para o 
Parlamento Europeu ou ter manifestado 
publicamente a intenção de participar nas 
próximas eleições para o Parlamento 
Europeu; 

Suprimido 

Or. pl 

Alteração  101 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Ter participado em eleições para o (d) Estarem os partidos-membros da 
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Parlamento Europeu ou ter manifestado 
publicamente a intenção de participar nas 
próximas eleições para o Parlamento 
Europeu; 

aliança partidária representados em pelo 
menos um terço dos Estados-Membros e 
terem participado nas últimas eleições para 
o Parlamento Europeu, para o parlamento 
nacional ou para um parlamento 
regional. 

Or. de 

Alteração  102 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Não prosseguir fins lucrativos. Suprimido 

Or. de 

Justificação 

É metodologicamente aconselhável abordar esta questão noutras disposições. 

Alteração  103 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Só são considerados para a 
determinação dos números referidos na 
alínea b) os partidos-membros que 
satisfaçam os requisitos do artigo 4.º. 

Or. de 

Alteração  104 
Anneli Jäätteenmäki 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Deve assegurar uma representação 
equilibrada dos sexos e paridade entre 
géneros na composição das listas 
eleitorais; 

Or. fi 

Alteração  105 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) Assegurar a representação 
equitativa em termos de género nos seus 
órgãos internos e promover 
obrigatoriamente a paridade entre 
géneros e a igualdade de oportunidades 
para ambos na composição das listas 
eleitorais. 

Or. de 

Alteração  106 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1 alínea e-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) deve ser assegurado o equilíbrio em 
termos de género na assembleia-geral e 
promovido esse mesmo equilíbrio nos 
órgãos diretivos e na composição das 
listas eleitorais. 

Or. en 
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Alteração  107 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Um deputado do Parlamento 
Europeu, dos parlamentos nacionais ou 
dos parlamentos ou assembleias regionais 
deve ser considerado membro de apenas 
um partido político europeu, o qual deve, 
quando aplicável, ser aquele ao qual o seu 
partido político nacional ou regional está 
afiliado, 

Or. en 

Alteração  108 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Uma fundação política tem o direito de 
solicitar o registo dos seus estatutos como 
fundação política europeia junto do 
Parlamento Europeu, sob reserva das 
seguintes condições: 

2. Uma fundação política tem o direito de 
solicitar o registo dos seus estatutos como 
fundação política europeia junto do Serviço 
Europeu de Luta Antifraude, sob reserva 
das seguintes condições: 

Or. en 

Alteração  109 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, os valores 
em que se funda a União Europeia, ou seja, 

(c) Respeitar, em especial através do seu 
programa e das suas atividades, os valores 
em que se funda a União Europeia, ou seja, 
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o respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, bem como o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a 
minorias; 

o respeito pela dignidade humana, a 
liberdade, a democracia, a igualdade, o 
Estado de direito, bem como o respeito 
pelos direitos humanos, incluindo os 
direitos das pessoas pertencentes a 
minorias; não visar objetivos religiosos ou 
étnicos; 

Or. en 

Alteração  110 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Na verificação do cumprimento da 
condição enunciada no n.º 1, alínea c), 
em relação a um partido político europeu, 
e no n.º 2, alínea c), em relação a uma 
fundação política europeia, devem ser 
observados de forma particularmente 
exigente os princípios da imparcialidade e 
da neutralidade, de modo a salvaguardar 
o máximo pluralismo possível. 

Or. pt 

Alteração  111 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 3 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Um partido político europeu só pode ter 
formalmente associada uma única 
fundação política europeia. A relação 
formal entre um partido político europeu e 
uma fundação política europeia associada 
deve estar indicada nos estatutos de ambos, 
em conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, e 
o artigo 5.º. Cada partido político europeu 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 
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e a fundação política europeia associada 
devem assegurar a separação entre, por um 
lado, a gestão corrente e a estrutura de 
diretiva e a contabilidade do partido 
político europeu e, por outro, as da 
fundação política europeia associada. 

Or. de 

Alteração  112 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) O nome do partido, que deve ser 
claramente distinguido, incluindo na sua 
forma abreviada, do nome de qualquer 
outro partido político europeu existente; 

(a) O nome do partido e o respetivo 
emblema ou logótipo, 

Or. en 

Alteração  113 
Marietta Giannakou 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) O nome do partido, que deve ser 
claramente distinguido, incluindo na sua 
forma abreviada, do nome de qualquer 
outro partido político europeu existente; 

(a) O nome do partido, que deve ser 
claramente distinguido, incluindo na sua 
forma abreviada, do nome de qualquer 
outro partido político europeu existente e 
do respetivo logótipo e acrónimo 
específico; 

Or. en 

Alteração  114Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) O nome do partido, que deve ser 
claramente distinguido, incluindo na sua 
forma abreviada, do nome de qualquer 
outro partido político europeu existente; 

(a) O nome único do partido e o respetivo 
emblema e logótipo, os quais não devem 
representar sinais ou símbolos religiosos; 

Or. en 

Alteração  115 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A forma jurídica do partido, tal como 
reconhecido na ordem jurídica do 
Estado-Membro em que está situada a sua 
sede; 

Suprimido 

Or. de 

Alteração  116 
Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Um programa político escrito que 
defina a finalidade e os objetivos do 
partido; 

(d) Uma descrição da finalidade e dos 
objetivos do partido; 

Or. en 

Alteração  117 
Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i) 
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Texto da Comissão Alteração 

(i) Os organismos ou as pessoas singulares 
titulares, em cada um dos 
Estados-Membros em causa, do poder de 
representação legal, em especial para 
efeitos da aquisição ou da alienação de 
bens móveis e imóveis e para ser parte num 
processo judicial; 

(i) Os organismos ou os titulares dos 
cargos detentores, em cada um dos 
Estados-Membros em causa, do poder de 
representação legal, em especial para 
efeitos da aquisição ou da alienação de 
bens móveis e imóveis e para ser parte num 
processo judicial; 

Or. en 

Alteração  118 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(j) A dissolução da entidade enquanto 
partido político europeu reconhecido. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

É metodologicamente aconselhável abordar esta questão noutras disposições. 

Alteração  119 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(j) A dissolução da entidade enquanto 
partido político europeu reconhecido. 

(j) A suspensão da colaboração 
estruturada entre os partidos políticos 
e/ou as pessoas singulares da aliança 
política nos termos no artigo 2.º, n.º 2, do 
presente regulamento. 

Or. de 
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Alteração  120 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos membros em anexo aos estatutos; 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos partidos membros afiliados; 

Or. en 

Alteração  121 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos membros em anexo aos estatutos; 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos partidos-membros e dos membros 
individuais, bem como a lista dos membros 
em anexo aos estatutos; 

Or. de 

Alteração  122 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos membros em anexo aos estatutos; 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
das suas organizações com estatuto de 
membros em anexo aos estatutos; 

Or. fr 

 



 

PE504.068v01-00 48/184 AM\924360PT.doc 

PT 

Alteração  123 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos membros em anexo aos estatutos; 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos partidos-membros em anexo aos 
estatutos; 

Or. de 

Justificação 

A filiação de pessoas singulares não deve ser publicamente divulgada. 

Alteração  124 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos membros em anexo aos estatutos; 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos partidos-membros que cooperam ao 
nível do partido político europeu em 
anexo aos estatutos; 

Or. de 

Alteração  125 
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
dos membros em anexo aos estatutos; 

(a) A admissão, a demissão e a exclusão 
dos membros do partido, bem como a lista 
atualizada regularmente dos membros em 
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anexo aos estatutos; 

Or. en 

Alteração  126 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) a admissão, a demissão e a exclusão 
de membros individuais do partido; 

Or. en 

Alteração  127 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Os direitos e deveres associados a todos 
os tipos de membros, incluindo as regras 
que garantem os direitos de representação 
de todos os membros, quer sejam pessoas 
singulares ou coletivas, e os direitos de 
voto correspondentes; 

(b) Os direitos e deveres associados a todos 
os tipos de membros, incluindo as regras 
que garantem os direitos de representação 
de todos os membros e os direitos de voto 
correspondentes; 

Or. de 

Alteração  128 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O funcionamento de uma assembleia 
geral, na qual deve estar assegurada a 
representação de todos os membros; 

(c) O funcionamento de uma assembleia 
geral constituída por delegados dos 
partidos membros em número 
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proporcional à respetiva força e por eles 
eleitos por escrutínio secreto. No caso de 
os estatutos permitirem a filiação de 
membros individuais, devem ser tomadas 
as medidas adequadas para assegurar a 
sua representação; 

Or. de 

Alteração  129 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A eleição democrática de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 
um deles, incluindo as modalidades de 
nomeação e de demissão dos respetivos 
membros e critérios claros e transparentes 
para a seleção dos candidatos e a eleição 
dos titulares de cargos, cujos mandatos 
devem ser limitados no tempo, mas podem 
ser renováveis; 

(d) A eleição democrática de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 
um deles, incluindo as modalidades de 
nomeação e de demissão dos respetivos 
membros e critérios claros e transparentes 
para a seleção dos candidatos e a eleição 
do líder do partido e dos demais titulares 
de cargos, cujos mandatos devem ser 
limitados no tempo, mas podem ser 
renováveis; 

Or. en 

Alteração  130 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A eleição democrática de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 

(d) As responsabilidades de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, e a 
composição de cada um deles, 
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um deles, incluindo as modalidades de 
nomeação e de demissão dos respetivos 
membros e critérios claros e transparentes 
para a seleção dos candidatos e a eleição 
dos titulares de cargos, cujos mandatos 
devem ser limitados no tempo, mas podem 
ser renováveis; 

Or. de 

Alteração  131 
Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) A eleição democrática de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 
um deles, incluindo as modalidades de 
nomeação e de demissão dos respetivos 
membros e critérios claros e transparentes 
para a seleção dos candidatos e a eleição 
dos titulares de cargos, cujos mandatos 
devem ser limitados no tempo, mas podem 
ser renováveis; 

(d) A eleição democrática de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 
um deles; estas disposições devem incluir, 
em primeiro lugar, critérios claros e 
transparentes para a seleção dos 
candidatos a esses órgãos diretivos, em 
segundo lugar, as modalidades para a 
nomeação e demissão dos respetivos 
membros e, em terceiro lugar, a seleção 
dos titulares de cargos, cujos mandatos 
devem ser limitados no tempo, mas podem 
ser renováveis; 

Or. en 

Alteração  132 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) A eleição democrática do candidato 
eleito pelo partido para a presidência da 
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Comissão Europeia e qualquer outra 
função política europeia; 

Or. fr 
 

Alteração  133 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) As regras para a nomeação por 
escrutínio secreto e por um período 
máximo de dois anos, para a reeleição e 
para a demissão dos membros de todos os 
outros órgãos dirigentes. 

Or. de 

Alteração  134 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Os processos decisórios internos do 
partido, em especial os processos de 
votação e requisitos em matéria de 
quórum; 

(e) As regras internas do partido político 
europeu relativas a tomadas de decisão, 
eleições, requisitos em matéria de quórum 
e alteração dos estatutos. 

Or. de 

Alteração  135 
Anneli Jäätteenmäki 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) O respeito e a promoção da 
igualdade de género nos órgãos internos 
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do partido e a promoção da paridade entre 
géneros na composição das listas 
eleitorais; 

Or. fi 

Alteração  136 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 alínea (e-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) A obrigação de os seus partidos 
membros selecionarem candidatos para as 
eleições ao Parlamento Europeu por meio 
de um processo aberto e democrático, 
mediante uma votação livre, justa e 
secreta; 

Or. en 

Alteração  137 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) O respeito da igualdade de géneros e 
a sua promoção obrigatória nos órgãos 
internos do partido, assim como o respeito 
do princípio da igualdade de 
oportunidades na elaboração de listas 
eleitorais. 

Or. de 

Alteração  138 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g) 
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Texto da Comissão Alteração 

(g) O procedimento de alteração dos 
estatutos. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração ao artigo 4.º, n.º 2, alínea e). 

Alteração  139 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) As normas democráticas mínimas 
em matéria de democracia interna que os 
partidos-membros devem cumprir, em 
especial as normas relativas ao respeito 
dos princípios democráticos na 
elaboração de listas de candidatos a todos 
os níveis políticos. 

Or. de 

Alteração  140 
Marietta Giannakou 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) A representação equitativa em 
termos de género nos seus órgãos internos 
e a promoção da paridade entre géneros 
na composição das listas eleitorais. 

Or. en 
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Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 9 do projeto de relatório. 

Alteração  141 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) O procedimento de dissolução do 
partido enquanto partido político europeu 
reconhecido, incluindo as modalidades de 
execução necessárias. 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração ao artigo 4.º, n.º 1, alínea j). 

Alteração  142 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 4 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) O respeito pelo equilíbrio em termos 
de género na assembleia-geral do partido 
e a promoção do mesmo nos órgãos 
diretivos e na composição das listas 
eleitorais. 

Or. en 

Alteração  143 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – alínea c) 



 

PE504.068v01-00 56/184 AM\924360PT.doc 

PT 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) A forma jurídica da fundação, tal 
como reconhecida na ordem jurídica do 
Estado-Membro em que está situada a sua 
sede; 

Suprimido 

Or. en 

Alteração  144 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A forma jurídica da fundação, tal 
como reconhecida na ordem jurídica do 
Estado-Membro em que está situada a sua 
sede; 

Suprimido 

Or. de 

Alteração  145 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – alínea g) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(g) Uma lista dos órgãos da fundação, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 
um deles, incluindo as modalidades de 
nomeação e de demissão dos seus 
membros e dirigentes; 

(g) As responsabilidades e os processos 
democráticos de tomada de decisões dos 
órgãos da fundação, bem como a 
composição de cada um deles. 

Or. de 

Alteração  146 
Rainer Wieland 
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Proposta de regulamento 
Artigo 5 – alínea g-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-A) As regras para a nomeação por 
escrutínio secreto, para a reeleição e para 
a demissão dos membros da fundação. 

Or. de 

Alteração  147 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – alínea g-B) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (g-B) As regras internas da fundação 
política europeia relativas a tomadas de 
decisão, eleições, requisitos em matéria de 
quórum e alteração dos estatutos; 

Or. de 

Alteração  148 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – alínea j) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(j) O procedimento de alteração dos 
estatutos; 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração ao artigo 5.º, alínea g-B) (nova). 
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Alteração  149 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Antes de tomar uma decisão, o 
Serviço Europeu de Luta Antifraude 
consulta o comité composto por 
personalidades independentes, o qual deve 
emitir um parecer fundamentado no prazo 
de um mês após a receção do pedido de 
parecer. O parecer do comité composto 
por personalidades independentes deve 
ser público. 

 As personalidades independentes devem 
consistir em três membros de elevada 
qualidade moral e profissional, 
especializados na área do direito 
constitucional, internacional e dos 
direitos humanos. Um membro do comité 
composto por personalidades deve ser 
nomeado pelo Parlamento Europeu, outro 
pelo Conselho e o terceiro pela Comissão. 
Os membros devem ser nomeados no 
prazo de seis meses após o fim da 
primeira sessão do Parlamento Europeu, 
a seguir às eleições para o Parlamento 
Europeu. O secretariado e o 
financiamento do comité são assegurados 
pelo Serviço Europeu de Luta Antifraude. 

Or. en 

Justificação 

O registo de partidos políticos e fundações políticas é um processo complexo que exige a 
avaliação de vários aspetos factuais e jurídicos, abordando aspetos relacionadas com o 
direito fundamental da liberdade de associação política. As decisões relacionadas com o 
registo poderão ser objeto de recurso judicial. Todavia, atendendo ao seu efeito imediato e 
importância, devem cumprir um elevado nível jurídico. O presente projeto de regulamento 
não tem esse aspeto em consideração. Além disso, o presente projeto não define critérios 
claros para os membros do comité composto por personalidades. 
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Alteração  150 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Parlamento Europeu cria um registo 
(a seguir designado «Registo») para os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias. 

1. O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
cria um registo (a seguir designado 
«Registo») para os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas 
europeias. 

Or. en 

Alteração  151 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Parlamento Europeu cria um registo 
(a seguir designado «Registo») para os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias. 

1. A Comissão Europeia cria um registo (a 
seguir designado «Registo») para os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias. 

Or. pt 

Alteração  152 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Parlamento Europeu cria um registo (a 
seguir designado «Registo») para os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias. 

1. O Parlamento Europeu cria um registo (a 
seguir designado «Registo») para os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias. O Registo deve estar 
igualmente disponível em linha. 
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Or. en 

Alteração  153 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Para registar os seus estatutos, a aliança 
política, tal como definida no artigo 2.º, 
n.º 2, ou a fundação política associada a um 
partido político europeu apresenta um 
pedido ao Parlamento Europeu. 

2. Para registar os seus estatutos, a aliança 
política, tal como definida no artigo 2.º, 
n.º 2, ou a fundação política associada a um 
partido político europeu apresenta um 
pedido ao Serviço Europeu de Luta 
Antifraude. 

Or. en 

Alteração  154 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Para registar os seus estatutos, a aliança 
política, tal como definida no artigo 2.º, n.º 
2, ou a fundação política associada a um 
partido político europeu apresenta um 
pedido ao Parlamento Europeu. 

2. Para registar os seus estatutos, a aliança 
política, tal como definida no artigo 2.º, n.º 
2, ou a fundação política associada a um 
partido político europeu apresenta um 
pedido à Comissão Europeia. 

Or. pt 

Alteração  155 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O Parlamento Europeu publica toda 
a documentação que lhe foi enviada pelos 
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partidos políticos e pelas fundações 
políticas enquanto parte da respetiva 
candidatura.  

Or. en 

Alteração  156 
Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Uma fundação política pode registar os 
seus estatutos no Registo unicamente 
através do partido político europeu ao qual 
está associada. 

4. Uma fundação política europeia pode 
registar os seus estatutos no Registo 
unicamente através do partido político 
europeu ao qual está associada. 

Or. en 

Alteração  157 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Um Comité Consultivo para a 
Regulamentação dos Partidos Europeus 
composto por um representante da 
autoridade de cada Estado-Membro com 
mandato para decidir sobre a participação 
dos partidos nas eleições a nível nacional 
deve analisar devidamente cada pedido e 
aprovar se cumpre ou não todas as 
condições previstas nos artigos 3.º, 4.º e 
5.º. 

Or. en 

Alteração  158 
Helmut Scholz 
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Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o 
Parlamento Europeu adota uma decisão, 
que publica no Jornal Oficial da União 
Europeia, juntamente com os estatutos do 
partido ou da fundação ou, em caso de 
rejeição do pedido, dos fundamentos 
dessa decisão. 

5. Sempre que os documentos 
apresentados por uma aliança política 
e/ou fundação associada no âmbito de um 
pedido de registo como partido político 
europeu ou como fundação política 
europeia preencherem os critérios 
estabelecidos nos artigos 3.º. 4.º e 5.º do 
presente regulamento, proceder-se-á à sua 
inscrição formal no Registo. Se os 
documentos não satisfizerem os referidos 
requisitos, o pedido de registo será 
rejeitado. O Parlamento Europeu deverá 
informar o requerente da decisão 
adotada. O requerente poderá voltar a 
apresentar o seu pedido de inscrição 
depois de convenientemente corrigido. 

Or. de 

Alteração  159 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão, que publica 
no Jornal Oficial da União Europeia, 
juntamente com os estatutos do partido ou 
da fundação ou, em caso de rejeição do 
pedido, dos fundamentos dessa decisão. 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, os serviços 
do Parlamento Europeu, após exame 
formal das condições e requisitos dos 
artigos 3.º, 4.º e 5.º, adotam uma decisão, 
que publicam no Jornal Oficial da União 
Europeia, juntamente com os estatutos do 
partido ou da fundação ou, em caso de 
rejeição do pedido, dos fundamentos dessa 
decisão. 

Or. de 
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Justificação 

A inscrição de novos partidos no Registo não pode constituir uma decisão política, pelo que 
deve ser analisada pelos funcionários dos serviços. Além disso, o Parlamento deverá limitar-
se a analisar apenas os critérios formais. O respeito pelos valores europeus e pelas normas 
democráticas só poderá, pelo contrário, ser verificado por um tribunal. 

Alteração  160 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão, que publica no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
juntamente com os estatutos do partido ou 
da fundação ou, em caso de rejeição do 
pedido, dos fundamentos dessa decisão. 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota, em conformidade com o 
seu regulamento interno, uma decisão, 
que publica no Jornal Oficial da União 
Europeia, juntamente com os estatutos do 
partido ou da fundação ou, em caso de 
rejeição do pedido, dos fundamentos dessa 
decisão. 

Or. de 

Alteração  161 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão, que publica no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
juntamente com os estatutos do partido ou 
da fundação ou, em caso de rejeição do 
pedido, dos fundamentos dessa decisão. 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão, com base na 
recomendação do Comité Consultivo para 
a Regulamentação dos Partidos 
Europeus, que publica no Jornal Oficial 
da União Europeia, juntamente com os 
estatutos do partido ou da fundação ou, em 
caso de rejeição do pedido, dos 
fundamentos dessa decisão. 

Or. en 
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Alteração  162 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão, que publica no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
juntamente com os estatutos do partido ou 
da fundação ou, em caso de rejeição do 
pedido, dos fundamentos dessa decisão. 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão, que publica no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
juntamente com os estatutos do partido ou 
da fundação ou, em caso de rejeição do 
pedido, dos fundamentos dessa decisão. 
Um pedido só poderá ser recusado por 
maioria de três quartos dos votos 
expressos. 

Or. fr 

Alteração  163 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o 
Parlamento Europeu adota uma decisão, 
que publica no Jornal Oficial da União 
Europeia, juntamente com os estatutos do 
partido ou da fundação ou, em caso de 
rejeição do pedido, dos fundamentos dessa 
decisão. 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Serviço 
Europeu de Luta Antifraude adota uma 
decisão, que publica no Jornal Oficial da 
União Europeia, juntamente com os 
estatutos do partido ou da fundação ou, em 
caso de rejeição do pedido, dos 
fundamentos dessa decisão. 

Or. en 

Alteração  164 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o 
Parlamento Europeu adota uma decisão, 
que publica no Jornal Oficial da União 
Europeia, juntamente com os estatutos do 
partido ou da fundação ou, em caso de 
rejeição do pedido, dos fundamentos dessa 
decisão. 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, a Comissão 
Europeia adota uma decisão, que publica 
no Jornal Oficial da União Europeia, 
juntamente com os estatutos do partido ou 
da fundação ou, em caso de rejeição do 
pedido, dos fundamentos dessa decisão. 

Or. pt 

Alteração  165 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão, que publica no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
juntamente com os estatutos do partido ou 
da fundação ou, em caso de rejeição do 
pedido, dos fundamentos dessa decisão. 

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o Parlamento 
Europeu adota uma decisão obtida por 
maioria absoluta dos membros que o 
compõem, que publica no Jornal Oficial da 
União Europeia, juntamente com os 
estatutos do partido ou da fundação ou, em 
caso de rejeição do pedido, dos 
fundamentos dessa decisão. 

Or. en 

Alteração  166 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 5-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. No prazo de três dias a seguir à 
publicação da decisão do Parlamento 
Europeu no Jornal Oficial da União 
Europeia, o partido político europeu ou a 
fundação política europeia são inscritos 
no Registo. Esta inscrição tem caráter 
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constitutivo. 

Or. en 

Alteração  167 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. Qualquer alteração dos documentos ou 
dos estatutos apresentados juntamente com 
o pedido de registo nos termos do n.º 3 é 
notificada ao Parlamento Europeu no prazo 
de quatro semanas. 

6. Depois de efetuado um registo, qualquer 
alteração dos documentos ou dos estatutos 
apresentados juntamente com o pedido de 
registo nos termos do n.º 3 é notificada ao 
Parlamento Europeu no prazo de quatro 
semanas. 

Or. de 

Alteração  168 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. Qualquer alteração dos documentos ou 
dos estatutos apresentados juntamente com 
o pedido de registo nos termos do n.º 3 é 
notificada ao Parlamento Europeu no 
prazo de quatro semanas. 

6. Qualquer alteração dos documentos ou 
dos estatutos apresentados juntamente com 
o pedido de registo nos termos do n.º 3 é 
notificada à Comissão Europeia no prazo 
de quatro semanas. 

Or. pt 

Alteração  169 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 7 
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Texto da Comissão Alteração 

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Parlamento Europeu numa 
base anual, mas deve ser comunicada no 
prazo de quatro semanas qualquer 
alteração que possa ter o efeito de o 
partido político europeu já não satisfazer 
o requisito previsto no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b). 

Suprimido 

Or. de 

 
Alteração  170Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Parlamento Europeu numa base 
anual, mas deve ser comunicada no prazo 
de quatro semanas qualquer alteração que 
possa ter o efeito de o partido político 
europeu já não satisfazer o requisito 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b). 

7. A lista atualizada das organizações 
membros de um partido político europeu, 
anexada aos estatutos nos termos do artigo 
4.º, n.º 2, é enviada ao Parlamento Europeu 
numa base anual, mas deve ser comunicada 
no prazo de quatro semanas qualquer 
alteração que possa ter o efeito de o partido 
político europeu já não satisfazer o 
requisito previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea 
b). 

Or. fr 

Alteração  171 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A lista atualizada dos membros de um 7. A lista atualizada dos partidos membros 
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partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Parlamento Europeu numa base 
anual, mas deve ser comunicada no prazo 
de quatro semanas qualquer alteração que 
possa ter o efeito de o partido político 
europeu já não satisfazer o requisito 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b). 

afiliados de um partido político europeu, 
anexada aos estatutos nos termos do artigo 
4.º, n.º 2, alínea a), é enviada ao 
Parlamento Europeu numa base anual, mas 
deve ser comunicada no prazo de quatro 
semanas qualquer alteração que possa ter o 
efeito de o partido político europeu já não 
satisfazer o requisito previsto no artigo 3.º, 
n.º 1, alínea b). 

Or. en 

Alteração  172 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Parlamento Europeu numa 
base anual, mas deve ser comunicada no 
prazo de quatro semanas qualquer alteração 
que possa ter o efeito de o partido político 
europeu já não satisfazer o requisito 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b). 

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Serviço Europeu de Luta 
Antifraude numa base anual, mas deve ser 
comunicada no prazo de quatro semanas 
qualquer alteração que possa ter o efeito de 
o partido político europeu já não satisfazer 
o requisito previsto no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b). 

Or. en 

Alteração  173 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Parlamento Europeu numa base 
anual, mas deve ser comunicada no prazo 

7. O número atualizado dos membros de 
um partido político europeu e a lista 
atualizada dos seus partidos-membros, 
anexada aos estatutos nos termos do artigo 
4.º, n.º 2, são enviados ao Parlamento 
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de quatro semanas qualquer alteração que 
possa ter o efeito de o partido político 
europeu já não satisfazer o requisito 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b). 

Europeu numa base anual, mas devem ser 
comunicados no prazo de quatro semanas 
qualquer alteração que possa ter o efeito de 
o partido político europeu já não satisfazer 
o requisito previsto no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b). 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração 3 ao artigo 4.º, n.º 2, alínea a). 

Alteração  174 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 6 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Parlamento Europeu numa 
base anual, mas deve ser comunicada no 
prazo de quatro semanas qualquer alteração 
que possa ter o efeito de o partido político 
europeu já não satisfazer o requisito 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b). 

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada à Comissão Europeia numa base 
anual, mas deve ser comunicada no prazo 
de quatro semanas qualquer alteração que 
possa ter o efeito de o partido político 
europeu já não satisfazer o requisito 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b). 

Or. pt 

Alteração  175 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os 
requisitos estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º 
e 5.º continuam a ser preenchidos pelos 
partidos políticos europeus e pelas 

Suprimido 
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fundações políticas europeias. 

Quando tal se justifique, a data em que é 
efetuada a verificação anual referida no 
presente número deve ser alinhada, se 
necessário, com o procedimento de pedido 
de financiamento previsto no artigo 13.º, a 
fim de que o Registo e o gestor 
orçamental possam coordenar e trocar as 
informações necessárias. 

 

Or. de 

Alteração  176 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. 

O Parlamento Europeu verifica 
regularmente se as condições e os 
requisitos estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º 
e 5.º continuam a ser preenchidos pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias. 

Or. en 

Alteração  177 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. 

O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
verifica trienalmente se as condições e os 
requisitos estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º 
e 5.º continuam a ser preenchidos pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias. 

Or. en 
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Justificação 

Verification of activities of political parties and foundations require an exchange of 
information and background screening, which in fact constitute an interference with the right 
to political assembly. In order for such interference to be compatible with the EU 
Fundamental Rights Charter, it must be legitimate and proportionate. Annual verification (as 
currently foreseen in the draft regulation) does not seem to be proportionate. In principle, 
such regular verification of compliance is highly questionable from the fundamental rights 
point of view, as national laws of many member states foresee that such verification is 
initiated only if there are concerns of non-compliance 

Alteração  178 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

O Parlamento Europeu verifica anualmente 
se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. 

Os serviços competentes do Parlamento 
Europeu verificam anualmente se as 
condições e os requisitos formais 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração ao artigo 6.º, n.º 5. 

Alteração  179 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 

O Parlamento Europeu verifica 
regularmente se as condições e os 
requisitos estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º 
e 5.º continuam a ser preenchidos pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
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políticas europeias. fundações políticas europeias. 

Or. en 

Alteração  180 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. 

Após apresentação de alterações aos 
documentos ou aos estatutos de um 
partido político europeu ou de uma 
fundação política europeia, o Parlamento 
Europeu verifica imediatamente se as 
condições e os requisitos estabelecidos nos 
artigos 3.º, 4.º e 5.º continuam a ser 
preenchidos pelo partido político europeu 
ou pela fundação política europeia em 
causa. 

Or. de 

Alteração  181 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. 

A Comissão Europeia verifica anualmente 
se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. 

Or. pt 

Alteração  182 
Helmut Scholz 
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Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Tribunal de Contas Europeu deve, no 
exercício das suas funções, verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao financiamento dos 
partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias continuam 
a ser cumpridos e se os respetivos 
recursos financeiros foram aplicados, 
documentados e reportados de forma legal 
e regular. A referida verificação deve ser 
efetuada com periodicidade anual ou de 
forma imediata, na sequência de um 
pedido devidamente justificado por parte 
de uma pessoa singular ou coletiva. 

Or. de 

Alteração  183 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Quando tal se justifique, a data em que é 
efetuada a verificação anual referida no 
presente número deve ser alinhada, se 
necessário, com o procedimento de pedido 
de financiamento previsto no artigo 13.º, a 
fim de que o Registo e o gestor 
orçamental possam coordenar e trocar as 
informações necessárias. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  184 
Stanimir Ilchev 
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Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Quando tal se justifique, a data em que é 
efetuada a verificação anual referida no 
presente número deve ser alinhada, se 
necessário, com o procedimento de pedido 
de financiamento previsto no artigo 13.º, a 
fim de que o Registo e o gestor orçamental 
possam coordenar e trocar as informações 
necessárias. 

Independentemente das verificações 
regulares realizadas nos termos do 
número anterior deve proceder-se a uma 
verificação distinta aquando da receção 
do pedido de financiamento previsto no 
artigo 13.º, a fim de que o Registo e o 
gestor orçamental possam coordenar e 
trocar as informações necessárias. 
 

Or. en 

Alteração  185 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Quando tal se justifique, a data em que é 
efetuada a verificação anual referida no 
presente número deve ser alinhada, se 
necessário, com o procedimento de pedido 
de financiamento previsto no artigo 13.º, a 
fim de que o Registo e o gestor orçamental 
possam coordenar e trocar as informações 
necessárias. 

Quando tal se justifique, a data em que é 
efetuada a verificação referida no presente 
número deve ser alinhada, se necessário, 
com o procedimento de pedido de 
financiamento previsto no artigo 13.º, a fim 
de que o Registo e o gestor orçamental 
possam coordenar e trocar as informações 
necessárias. 

Or. de 

Alteração  186 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Sempre que tal lhe seja solicitado por 
um quarto dos seus membros, 
representando pelo menos três dos grupos 

Suprimido 
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políticos no Parlamento Europeu, este 
último decide, por maioria dos seus 
membros, se a condição enunciada no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em relação a 
um partido político europeu, e no artigo 
3.º, n.º 2, alínea c), em relação a uma 
fundação política europeia, continua a 
estar preenchida. 

Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 
ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

 

Este comité é composto por três membros: 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão designam um membro cada no 
prazo de seis meses a contar do final da 
primeira sessão do Parlamento Europeu 
após as eleições europeias. O secretariado 
e o financiamento do comité são 
assegurados pelo Parlamento Europeu. 

 

Or. en 

Alteração  187 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 
pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, este último decide, 
por maioria dos seus membros, se a 
condição enunciada no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), em relação a um partido político 
europeu, e no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), 
em relação a uma fundação política 
europeia, continua a estar preenchida. 

Sempre que os membros do Parlamento 
Europeu, da Comissão Europeia ou do 
Conselho considerarem que um partido 
político europeu ou uma fundação 
política europeia inscritos no Registo 
deixaram de cumprir as condições e 
requisitos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, 
qualquer uma das referidas instituições 
pode decidir recorrer ao Tribunal de 
Justiça da União Europeia, o qual, após 
verificação das condições e requisitos dos 
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artigos 3.º, 4.º e 5.º, decidirá sobre a 
remoção do Registo e a perda de estatuto 
legal. 
 

Or. de 

Justificação 

Os partidos políticos europeus devem gozar de um elevado nível de proteção, por forma a 
evitar remoções abusivas do Registo. A remoção do Registo deve, por conseguinte, ser única 
e exclusivamente reservada ao Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Alteração  188 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 
pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, este último decide, 
por maioria dos seus membros, se a 
condição enunciada no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), em relação a um partido político 
europeu, e no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em 
relação a uma fundação política europeia, 
continua a estar preenchida. 

Sempre que os membros do Parlamento 
Europeu, da Comissão Europeia ou do 
Conselho considerarem que um partido 
político europeu ou uma fundação 
política europeia inscritos no Registo 
deixaram de cumprir as condições e 
requisitos do artigo 3.º, n.º 1, alínea c) e do 
artigo 3.º, n.º 2, alínea h), qualquer uma 
das referidas instituições pode decidir 
recorrer ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia, o qual, após verificação, 
decidirá sobre a remoção do Registo. 

Or. de 

Alteração  189 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 

Sempre que da verificação formal das 
alterações introduzidas nos documentos 
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pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, este último decide, 
por maioria dos seus membros, se a 
condição enunciada no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), em relação a um partido político 
europeu, e no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em 
relação a uma fundação política europeia, 
continua a estar preenchida. 

ou nos estatutos de um partido político 
europeu ou de uma fundação política 
europeia se concluir que a condição 
enunciada no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em 
relação um partido político europeu, e no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em relação a uma 
fundação política europeia, deixou de 
poder ser garantida, o Parlamento 
Europeu deverá emitir um parecer que, 
após aprovação por maioria, será 
remetido ao Tribunal de Justiça da União 
Europeia para decisão final sobre a 
anulação do estatuto europeu do partido 
político europeu ou da fundação política 
europeia em causa e da sua remoção do 
Registo. 

Or. de 

 

Alteração  190 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 
pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, este último decide, 
por maioria dos seus membros, se a 
condição enunciada no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), em relação a um partido político 
europeu, e no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em 
relação a uma fundação política europeia, 
continua a estar preenchida. 

Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 
pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, a Comissão 
Europeia decide se a condição enunciada 
no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em relação a 
um partido político europeu, e no artigo 3.º, 
n.º 2, alínea c), em relação a uma fundação 
política europeia, continua a estar 
preenchida. 

Or. pt 

 

Alteração  191 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
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Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 
pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, este último decide, 
por maioria dos seus membros, se a 
condição enunciada no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), em relação a um partido político 
europeu, e no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em 
relação a uma fundação política europeia, 
continua a estar preenchida. 

Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 
pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, este último decide, 
por maioria absoluta dos seus membros, se 
a condição enunciada no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), em relação a um partido político 
europeu, e no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em 
relação a uma fundação política europeia, 
continua a estar preenchida. 

Or. en 

 

Alteração  192 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 
ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Enunciado desnecessário com a alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  193 
Gerald Häfner 
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Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 
ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

Antes de tomar a sua decisão, o Parlamento 
Europeu ouve os representantes do partido 
político europeu ou da fundação política 
europeia em questão e solicita ao Comité 
Consultivo para a Regulamentação dos 
Partidos Políticos, como definido no 
artigo 6.º, n.º 4, alínea a), que emita uma 
recomendação sobre a matéria num prazo 
de dois meses a contar da data do pedido. 

Or. en 

 

Alteração  194 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 
ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

Antes de tomar a sua decisão, o Parlamento 
Europeu ouve os representantes do partido 
político europeu ou da fundação política 
europeia em questão e solicita um parecer 
sobre a matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. Se o Parlamento Europeu 
pretender não atuar segundo o parecer do 
referido comité, apenas o poderá fazer 
mediante deliberação da maioria dos 
membros que o compõem. 

Or. fr 

 

Alteração  195 
Marietta Giannakou 
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Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 
ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

Antes de tomar a sua decisão, o Parlamento 
Europeu ouve, em conformidade com o 
seu regulamento interno, os representantes 
do partido político europeu ou da fundação 
política europeia em questão e solicita um 
parecer sobre a matéria a um comité 
composto por personalidades 
independentes num prazo razoável. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 15 do projeto de relatório. 

 

Alteração  196 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 
ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

Antes de emitir o seu parecer, o 
Parlamento Europeu deve ouvir a posição 
dos representantes do partido político 
europeu ou da fundação política europeia 
em questão. 

Or. de 

 

Alteração  197 
Paulo Rangel 
 



 

AM\924360PT.doc 81/184 PE504.068v01-00 

 PT 

Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 
ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

Antes de tomar a sua decisão, a Comissão 
Europeia ouve os representantes do partido 
político europeu ou da fundação política 
europeia em questão e solicita um parecer 
sobre a matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável. 

Or. pt 

 

Alteração  198 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

Este comité é composto por três membros: 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão designam um membro cada no 
prazo de seis meses a contar do final da 
primeira sessão do Parlamento Europeu 
após as eleições europeias. O secretariado 
e o financiamento do comité são 
assegurados pelo Parlamento Europeu. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Enunciado desnecessário com a alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  199 
Gerald Häfner 
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Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

Este comité é composto por três membros: 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão designam um membro cada no 
prazo de seis meses a contar do final da 
primeira sessão do Parlamento Europeu 
após as eleições europeias. O secretariado 
e o financiamento do comité são 
assegurados pelo Parlamento Europeu. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  200 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

Este comité é composto por três membros: 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão designam um membro cada no 
prazo de seis meses a contar do final da 
primeira sessão do Parlamento Europeu 
após as eleições europeias. O secretariado 
e o financiamento do comité são 
assegurados pelo Parlamento Europeu. 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  201 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

Este comité é composto por três membros: Este comité é composto por nove 
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o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão designam um membro cada no 
prazo de seis meses a contar do final da 
primeira sessão do Parlamento Europeu 
após as eleições europeias. O secretariado e 
o financiamento do comité são assegurados 
pelo Parlamento Europeu. 

membros: o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão designam três 
membros cada no prazo de seis meses a 
contar do final da primeira sessão do 
Parlamento Europeu após as eleições 
europeias. O secretariado e o 
financiamento do comité são assegurados 
pelo Parlamento Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  202 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

Este comité é composto por três membros: 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão designam um membro cada no 
prazo de seis meses a contar do final da 
primeira sessão do Parlamento Europeu 
após as eleições europeias. O secretariado e 
o financiamento do comité são assegurados 
pelo Parlamento Europeu. 

Este comité é composto por três membros: 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão designam um membro cada no 
prazo de seis meses a contar do final da 
primeira sessão do Parlamento Europeu 
após as eleições europeias. O secretariado e 
o financiamento do comité são assegurados 
pela Comissão Europeia. 

Or. pt 

 

Alteração  203 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Na eventualidade de o comité decidir, 
após ter ouvido todas as representações 
relevantes, que a fundação política 
europeia em causa não cumpre os 
critérios exigidos, é elegível para emitir 
uma repreensão, taxa ou multa ou propor 
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a suspensão ou expulsão do partido ou da 
fundação em causa. 

Or. en 

 

Alteração  204 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Em todos os restantes casos referidos 
nos artigos 3.º, 4.º e 5.º, os serviços do 
Parlamento Europeu verificam 
anualmente se as condições e os 
requisitos formais continuam a ser 
preenchidos pelos partidos políticos 
europeus e pelas fundações políticas 
europeias. Antes de qualquer decisão, 
deve ser concedida ao partido político 
europeu a oportunidade de ser ouvido. A 
pedido do partido político europeu, a 
decisão pode ser remetida ao TJUE para 
apreciação. 

 Quando tal se justifique, a data em que é 
efetuada a verificação anual referida no 
presente número deve ser alinhada, se 
necessário, com o procedimento de pedido 
de financiamento previsto no artigo 13.º, a 
fim de que o Registo e o gestor 
orçamental possam coordenar e trocar as 
informações necessárias. 

Or. de 

 

Alteração  205 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado ao Parlamento 
Europeu para que verifique se uma ou 
mais condições e requisitos referidos no 
n.º 1 continuam a ser respeitados. A 
inobservância dos valores em que se 
funda a União por um partido político 
europeu, incluindo os seus membros, ou 
por uma fundação política europeia, só 
pode ser determinada em conformidade 
com o n.º 2. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  206 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado ao Parlamento 
Europeu para que verifique se uma ou mais 
condições e requisitos referidos no n.º 1 
continuam a ser respeitados. A 
inobservância dos valores em que se funda 
a União por um partido político europeu, 
incluindo os seus membros, ou por uma 
fundação política europeia, só pode ser 
determinada em conformidade com o n.º 2. 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado e devidamente 
justificado ao Parlamento Europeu para 
que verifique se uma ou mais condições e 
requisitos referidos no n.º 1 continuam a 
ser respeitados. A inobservância dos 
valores em que se funda a União por um 
partido político europeu, incluindo os seus 
membros, ou por uma fundação política 
europeia, só pode ser determinada em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do presente artigo. 

Or. en 
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Alteração  207 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado ao Parlamento 
Europeu para que verifique se uma ou mais 
condições e requisitos referidos no n.º 1 
continuam a ser respeitados. A 
inobservância dos valores em que se 
funda a União por um partido político 
europeu, incluindo os seus membros, ou 
por uma fundação política europeia, só 
pode ser determinada em conformidade 
com o n.º 2. 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado ao Parlamento 
Europeu para que verifique se uma ou mais 
condições e requisitos referidos nos artigos 
3.º, 4.º e 5.º continuam a ser respeitados. 

Or. en 

 

Alteração  208 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado ao Parlamento 
Europeu para que verifique se uma ou 
mais condições e requisitos referidos no n.º 
1 continuam a ser respeitados. A 
inobservância dos valores em que se funda 
a União por um partido político europeu, 
incluindo os seus membros, ou por uma 
fundação política europeia, só pode ser 
determinada em conformidade com o n.º 2. 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado à Comissão 
Europeia para que verifique se uma ou 
mais condições e requisitos referidos no n.º 
1 continuam a ser respeitados. A 
inobservância dos valores em que se funda 
a União por um partido político europeu, 
incluindo os seus membros, ou por uma 
fundação política europeia, só pode ser 
determinada em conformidade com o n.º 2. 

Or. pt 
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Alteração  209 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Antes de tomar uma decisão, o 
Serviço Europeu de Luta Antifraude 
consulta o comité composto por 
personalidades independentes, o qual deve 
emitir um parecer fundamentado no prazo 
de um mês após a receção do pedido de 
parecer. O parecer fundamentado do 
comité composto por personalidades 
independentes deve ser público. 

Or. en 

 

Alteração  210 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se o Parlamento Europeu considerar que 
uma das condições ou requisitos referidos 
no n.º 1 deixou de se verificar, aplica-se o 
previsto no artigo 11.º, ou no artigo 22.º, 
ou em ambos, tendo em conta o disposto 
no artigo 23.º. 

4. Se o Parlamento Europeu considerar que 
uma das condições ou requisitos referidos 
no n.º 1 deixou de se verificar, avisa o 
partido político europeu da transgressão e 
aplica o previsto no artigo 22.º, tendo em 
conta o disposto no artigo 23.º. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  211 
Andrew Duff 
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Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se o Parlamento Europeu considerar que 
uma das condições ou requisitos referidos 
no n.º 1 deixou de se verificar, aplica-se o 
previsto no artigo 11.º, ou no artigo 22.º, 
ou em ambos, tendo em conta o disposto 
no artigo 23.º. 

4. Se o Parlamento Europeu, após consulta 
do comité composto por personalidades 
independentes, considerar que uma das 
condições ou requisitos referidos nos 
artigos 3.º, 4.º e 5.º deixou de se verificar, 
aplica-se o previsto no artigo 11.º, ou no 
artigo 22.º, ou em ambos, tendo em conta o 
disposto no artigo 23.º. 

Or. en 

 

Alteração  212 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Se o Parlamento Europeu considerar 
que uma das condições ou requisitos 
referidos no n.º 1 deixou de se verificar, 
aplica-se o previsto no artigo 11.º, ou no 
artigo 22.º, ou em ambos, tendo em conta o 
disposto no artigo 23.º. 

4. Se o Serviço Europeu de Luta 
Antifraude considerar que uma das 
condições ou requisitos referidos no n.º 1 
deixou de se verificar, aplica-se o previsto 
no artigo 11.º, ou no artigo 22.º, ou em 
ambos, tendo em conta o disposto no artigo 
23.º. 

Or. en 

 

Alteração  213 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Se o Parlamento Europeu considerar 
que uma das condições ou requisitos 
referidos no n.º 1 deixou de se verificar, 
aplica-se o previsto no artigo 11.º, ou no 
artigo 22.º, ou em ambos, tendo em conta o 
disposto no artigo 23.º. 

4. Se a Comissão Europeia considerar que 
uma das condições ou requisitos referidos 
no n.º 1 deixou de se verificar, aplica-se o 
previsto no artigo 11.º, ou no artigo 22.º, 
ou em ambos, tendo em conta o disposto 
no artigo 23.º. 

Or. pt 

 

Alteração  214 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 7 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Uma fundação política europeia perde 
automaticamente o seu estatuto se o 
partido político europeu ao qual está 
associada for removido do Registo. O 
gestor orçamental responsável reduz o 
montante ou rescinde a convenção ou 
decisão de subvenção ou de contribuição 
respeitante a um financiamento da União 
recebido ao abrigo do presente 
regulamento, e recupera os montantes 
indevidamente pagos a título da convenção 
ou decisão de subvenção ou de 
contribuição, bem como qualquer 
financiamento da União não utilizado na 
data da decisão adotada com base no artigo 
11.º. 

5. O gestor orçamental responsável reduz o 
montante ou rescinde a convenção ou 
decisão de subvenção ou de contribuição 
respeitante a um financiamento da União 
recebido ao abrigo do presente 
regulamento, e recupera os montantes 
indevidamente pagos a título da convenção 
ou decisão de subvenção ou de 
contribuição, bem como qualquer 
financiamento da União não utilizado na 
data da decisão adotada com base no artigo 
11.º. 

Or. en 

Justificação 

Já abrangido pelo artigo 11.º. 
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Alteração  215 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 8 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O partido político europeu e a fundação 
política europeia têm personalidade 
jurídica, que adquirem na data da sua 
inscrição no Registo em conformidade com 
o artigo 6.º. 

O partido político europeu e a fundação 
política europeia devem adquirir 
personalidade jurídica nos termos do 
direito da União aquando da sua inscrição 
no Registo em conformidade com o artigo 
6.º. 

Or. en 

 

Alteração  216 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 9 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O partido político europeu e a fundação 
política europeia têm pleno 
reconhecimento e capacidade jurídica em 
todos os Estados-Membros. 

O partido político europeu e a fundação 
política europeia têm plena capacidade 
jurídica em todos os Estados-Membros. 

Or. en 
 

Alteração  217 
Marietta Giannakou 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Salvo se proibido pelos respetivos 
estatutos, o partido político europeu e a 
fundação política europeia devem gozar 
de todos os direitos necessários para 
prosseguirem as suas atividades, 
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nomeadamente o direito a bens móveis e 
imóveis próprios e podem, salvo se 
proibido pelos estatutos, realizar as suas 
atividades em todos os Estados-Membros 
e países terceiros.  

Or. en 

Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 20. 

 

Alteração  218 
Marietta Giannakou 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 9 – n.º 1-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros asseguram que as 
designações «partido político europeu» e 
«fundação política europeia» apenas 
podem ser utilizadas por alianças ou 
fundações políticas registadas em 
conformidade com o presente 
regulamento. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração substitui a alteração 22. 

 

Alteração  219 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias são regidos, 
de acordo com as regras substantivas 
definidas no presente regulamento, pela 
mesma legislação a que estão submetidas 
as outras instituições europeias, seja qual 
for o Estado-Membro onde se encontre 
situada a sua sede. 

Or. de 

 

Alteração  220 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 10 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. No que diz respeito a matérias não 
regidas pelo presente regulamento, ou 
quando uma matéria o seja parcialmente, 
o partido político europeu e a fundação 
política europeia são regidos, no 
Estado-Membro em que está situada a sua 
sede, pelas leis nacionais aplicáveis à 
forma jurídica indicada nos estatutos do 
partido político europeu e da fundação 
política europeia. As atividades 
desenvolvidas pelo partido político 
europeu e pela fundação política europeia 
noutros Estados-Membros regem-se pelas 
disposições nacionais aplicáveis desses 
Estados-Membros. 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  221 
György Schöpflin, József Szájer 
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Proposta de regulamento 
Artigo 10 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. No que diz respeito a matérias não 
regidas pelo presente regulamento, ou 
quando uma matéria o seja parcialmente, 
o partido político europeu e a fundação 
política europeia são regidos, no 
Estado-Membro em que está situada a sua 
sede, pelas leis nacionais aplicáveis à 
forma jurídica indicada nos estatutos do 
partido político europeu e da fundação 
política europeia. As atividades 
desenvolvidas pelo partido político 
europeu e pela fundação política europeia 
noutros Estados-Membros regem-se pelas 
disposições nacionais aplicáveis desses 
Estados-Membros. 

2. Nas matérias não regidas, ou apenas 
regidas parcialmente, pelo presente 
regulamento, o partido político europeu e a 
fundação política europeia são regidos pela 
legislação do Estado-Membro em que está 
situada a sua sede. As atividades 
desenvolvidas pelo partido político 
europeu e pela fundação política europeia 
noutros Estados-Membros regem-se pelas 
disposições nacionais aplicáveis desses 
Estados-Membros. 

Or. en 

 

Alteração  222 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia perde ou 
renuncia ao seu estatuto e deixa de ter 
personalidade jurídica europeia num dos 
seguintes casos: 

1. O partido político europeu ou e a 
fundação política europeia são eliminados 
do Registo nos seguintes casos: 
 

Or. en 

 

Alteração  223 
Stanimir Ilchev 
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Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia perde o seu 
estatuto jurídico nos termos do direito da 
União, na data da sua eliminação do 
Registo. 

Or. en 

 

Alteração  224 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) O órgão diretivo decide dissolver o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia; 

(a) O órgão competente decide dissolver o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia; 

Or. de 

 

Alteração  225 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) O órgão diretivo decide dissolver o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia; 

(a) O órgão diretivo do partido político 
europeu ou da fundação política europeia 
decide a suspensão da colaboração 
estruturada no seio da aliança política e a 
dissolução da fundação associada; 

Or. de 
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Alteração  226 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O órgão diretivo decide converter o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia numa entidade jurídica 
reconhecida na ordem jurídica de um 
Estado-Membro; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  227 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O órgão diretivo decide converter o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia numa entidade jurídica 
reconhecida na ordem jurídica de um 
Estado-Membro; 

(b) O órgão competente decide converter o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia numa entidade jurídica 
reconhecida na ordem jurídica de um 
Estado-Membro; 

Or. de 

 

Alteração  228 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O partido político europeu deixou de 
preencher os requisitos previstos no artigo 
3.º, n.º 1, alínea b), na sequência de 
alterações na sua composição ou após 

Suprimido 
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eleições para o Parlamento Europeu; 

Or. de 

 

Alteração  229 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O partido político europeu deixou de 
preencher os requisitos previstos no artigo 
3.º, n.º 1, alínea b), na sequência de 
alterações na sua composição ou após 
eleições para o Parlamento Europeu; 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  230 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O partido político europeu deixou de 
preencher os requisitos previstos no artigo 
3.º, n.º 1, alínea b), na sequência de 
alterações na sua composição ou após 
eleições para o Parlamento Europeu; 

(c) O partido político europeu deixou de 
preencher as condições previstas no artigo 
3.º, designadamente se após o seu registo 
não participou nas eleições para o 
Parlamento Europeu ou foi dissolvido; 

Or. en 
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Alteração  231 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O partido político europeu deixou de 
preencher os requisitos previstos no artigo 
3.º, n.º 1, alínea b), na sequência de 
alterações na sua composição ou após 
eleições para o Parlamento Europeu; 

(c) O partido político europeu deixou de 
preencher os requisitos previstos no artigo 
3.º, n.º 1, alínea b); 

Or. en 

 

Alteração  232 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) É removido do Registo em 
conformidade com o artigo 22.º, n.os 1 ou 
4, ou com o artigo 7.º, n.º 5. 

(d) É removido do Registo. 

Or. de 

 

Alteração  233 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) É removido do Registo em 
conformidade com o artigo 22.º, n.os 1 ou 
4, ou com o artigo 7.º, n.º 5. 

(d) Em conformidade com o artigo 22.º, 
n.os 1 ou 4, ou com o artigo 7.º, n.º 5. 

Or. en 
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Alteração  234 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) É removido do Registo em 
conformidade com o artigo 22.º, n.os 1 ou 
4, ou com o artigo 7.º, n.º 5. 

(d) É removido do Registo em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, ou 
com o artigo 7.º, n.º 5. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  235 
Zbigniew Ziobro 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

Suprimido 

Or. pl 

Alteração  236 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 

Suprimido 
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jurídico europeu e a remoção do Registo. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  237 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a remoção do partido 
político europeu do Registo, que conduz 
automaticamente à perda do da sua 
personalidade jurídica nos termos do 
direito da União. 

Or. en 

 

Alteração  238 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

2. O Parlamento Europeu, sob proposta da 
Comissão, adota por maioria de três 
quartos dos votos expressos uma decisão 
sobre a extinção do estatuto jurídico 
europeu e a remoção do Registo. 

Or. fr 
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Alteração  239 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

2. O Parlamento Europeu, após consulta 
do comité independente, adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

Or. en 

 

Alteração  240 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

2. O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
adota uma decisão sobre a extinção do 
estatuto jurídico europeu e a remoção do 
Registo. 

Or. en 

 

Alteração  241 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

2. Sempre que se verificar a existência de 
um dos motivos enumerados no n.º 1, 
alíneas a) a c), proceder-se-á à remoção 
do partido político europeu ou da 
fundação política europeia do Registo. 
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Or. de 

 

Alteração  242 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

2. A Comissão Europeia adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo. 

Or. pt 

 

Alteração  243 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento recebido por força do 
presente regulamento por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia que se encontre numa das 
situações previstas no n.º 1, alíneas a), b) 
ou c), será revogada, qualquer convenção 
relativa a esse financiamento denunciada, 
bem como qualquer financiamento da 
União não despendido em anos anteriores 
recuperado. 

3. Qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento recebido por força do 
presente regulamento por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia removido do Registo, será 
revogada, qualquer convenção relativa a 
esse financiamento denunciada, bem como 
qualquer financiamento da União não 
despendido em anos anteriores recuperado. 

Or. en 

 

Alteração  244 
Rainer Wieland 
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Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento recebido por força do 
presente regulamento por um partido 
político europeu ou uma fundação 
política europeia que se encontre numa 
das situações previstas no n.º 1, alíneas a), 
b) ou c), será revogada, qualquer 
convenção relativa a esse financiamento 
denunciada, bem como qualquer 
financiamento da União não despendido 
em anos anteriores recuperado. 

3. A perda do estatuto legal implica a 
invalidação de quaisquer decisões em 
vigor sobre um financiamento recebido por 
força do presente regulamento ou sobre 
convenções relativas a esse 
financiamento; qualquer financiamento da 
União não despendido em anos anteriores é 
recuperado. 

Or. de 

 

Alteração  245 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento recebido por força do 
presente regulamento por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia que se encontre numa das 
situações previstas no n.º 1, alíneas a), b) 
ou c), será revogada, qualquer convenção 
relativa a esse financiamento denunciada, 
bem como qualquer financiamento da 
União não despendido em anos anteriores 
recuperado. 

3. Qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento recebido por força do 
presente regulamento por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia que se encontre numa das 
situações previstas no n.º 1, alíneas a) ou 
b), ou quando um partido político europeu 
tenha sido removido do Registo devido ao 
incumprimento dos requisitos enunciados 
no artigo 3.º, n.º 1, alínea b),será 
revogada, qualquer convenção relativa a 
esse financiamento denunciada, bem como 
qualquer financiamento da União não 
despendido em anos anteriores recuperado. 

Or. de 
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Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 11.º, n.º 1, alínea c). 
 

Alteração  246 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 11 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. A dissolução, a insolvência, a cessação 
de pagamentos e outros procedimentos 
análogos são regidos pelas disposições 
jurídicas aplicáveis à forma jurídica 
indicada nos estatutos do partido político 
europeu ou da fundação política europeia 
no Estado-Membro onde está situada a 
sua sede. 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  247 
Sari Essayah 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

1. Um partido político europeu que esteja 
registado em conformidade com o presente 
regulamento, enquanto esteja 
representado, em pelo menos um quarto 
dos Estados-Membros, por partidos 
políticos, na aceção do artigo 2.º, ponto 1 
[que não requeira representação eleita a 
nível nacional para o registo, como 
definido no artigo 3.º, n.º 1, alínea b)] e 
no Parlamento Europeu por pelo menos 
um dos seus membros, pode apresentar um 
pedido de financiamento pelo orçamento 
geral da União Europeia. Os pedidos de 
financiamento têm de ser apresentados 
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em conformidade com os termos e 
condições publicados pelo Parlamento 
Europeu. O partido político europeu não 
pode estar numa das situações de 
exclusão definidas no Regulamento 
Financeiro. 

Or. en 

Justificação 

Os partidos que recebem financiamento são compostos por partidos membros, além do novo 
critério de terem, pelo menos, um eurodeputado. Estes dois critérios não devem dar azo a 
confusão ou contradição relativamente aos critérios previstos no artigo 3.º. Não devem 
igualmente criar uma situação que dificulte qualquer nova iniciativa de receber 
financiamento ou ter a consequência imprevista de conferir aos partidos europeus existentes 
vantagem considerável comparativamente a iniciativas novas e de menor dimensão. 

 

Alteração  248 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros ou tenha obtido, no 
mínimo, 1 % dos votos nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu em, 
pelo menos, um quarto dos 
Estados-Membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 
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Or. en 

 

Alteração  249 
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros e que tenha partidos 
membros na aceção do artigo 2.º, n.º 2 
estabelecidos em, pelo menos, um quarto 
dos Estados-Membros, e que não se 
encontre numa das situações de exclusão 
referidas no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

Or. en 

 

Alteração  250 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento e que não se encontre numa 
das situações de exclusão referidas no 
artigo [93.º] do Regulamento Financeiro, 
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numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

Or. de 

Justificação 

Enunciado desnecessário com a nova formulação do artigo 14.º. 

 

Alteração  251 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pela 
Comissão Europeia num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

Or. pt 

 

Alteração  252 
György Schöpflin, József Szájer 
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Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições]. 

1. Um partido político europeu que esteja 
registado em conformidade com o presente 
regulamento, estando simultaneamente 
representado, em pelo menos um quarto 
dos Estados-Membros, por partidos 
políticos, na aceção do artigo 2.º, ponto 1, 
e no Parlamento Europeu por pelo menos 
um dos seus membros, pode apresentar um 
pedido de financiamento pelo orçamento 
geral da União Europeia. Os pedidos de 
financiamento têm de ser apresentados 
em conformidade com os termos e 
condições publicados pelo Parlamento 
Europeu. O partido político europeu não 
pode estar numa das situações de 
exclusão definidas no Regulamento 
Financeiro. 

Or. en 

 

Alteração  253 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Uma fundação política europeia 
associada a um partido político europeu 
elegível para apresentar um pedido de 
financiamento ao abrigo do n.º 1, que 
esteja registada em conformidade com as 
condições e os procedimentos previstos no 
presente regulamento, e que não se 
encontre numa das situações de exclusão 
referidas no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 

2. Uma fundação política europeia 
associada a um partido político europeu 
elegível para apresentar um pedido de 
financiamento ao abrigo do n.º 1, que 
esteja registada em conformidade com as 
condições e os procedimentos previstos no 
presente regulamento, e que não se 
encontre numa das situações de exclusão 
referidas no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pela 
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Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de propostas. 

Comissão Europeia num convite à 
apresentação de propostas. 

Or. pt 

 

Alteração  254 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. A fim de determinar a elegibilidade 
para o financiamento pelo orçamento 
geral da União Europeia em 
conformidade com o n.º 1, e com o artigo 
3.º, n.º 1, alínea b), e para efeitos da 
aplicação do artigo 14.º, n.º 1, um 
deputado do Parlamento Europeu é 
considerado membro de um único partido 
político europeu que é, se for o caso, 
aquele em que o seu partido político 
nacional ou regional está integrado no 
termo do prazo para apresentação dos 
pedidos. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Enunciado transferido para o artigo 14.º, n.º 2. 

 

Alteração  255 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Uma alteração ao estatuto de um 
deputado do Parlamento Europeu não 
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pode ser utilizada como uma possibilidade 
de financiamento a partir do orçamento 
geral da União Europeia do novo partido 
ao qual o deputado está afiliado. 

Or. en 

 

Alteração  256 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. As contribuições financeiras ou 
subvenções do orçamento geral da União 
Europeia não podem exceder 90 % das 
despesas reembolsáveis anuais de um 
partido político europeu, nem 95 % dos 
custos elegíveis anuais indicados no 
orçamento de uma fundação política 
europeia. Os partidos políticos europeus 
podem utilizar qualquer parte não utilizada 
da contribuição da UE para cobrir despesas 
reembolsáveis nos dois exercícios 
financeiros subsequentes à sua concessão. 
Os montantes não utilizados na sequência 
desses dois exercícios financeiros são 
recuperados em conformidade com o 
Regulamento Financeiro. 

4. As contribuições financeiras ou 
subvenções do orçamento geral da União 
Europeia não podem exceder 90 % das 
despesas reembolsáveis anuais de um 
partido político europeu, nem 95 % dos 
custos elegíveis anuais indicados no 
orçamento de uma fundação política 
europeia. Os partidos políticos europeus e 
as fundações políticas europeias podem 
utilizar qualquer parte não utilizada da 
contribuição da UE para cobrir despesas 
reembolsáveis nos dois exercícios 
financeiros subsequentes à sua concessão. 
Os montantes não utilizados na sequência 
desses dois exercícios financeiros são 
recuperados em conformidade com o 
Regulamento Financeiro. 

Or. en 

 

Alteração  257 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 12 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. As contribuições financeiras ou 
subvenções do orçamento geral da União 
Europeia não podem exceder 90 % das 
despesas reembolsáveis anuais de um 
partido político europeu, nem 95 % dos 
custos elegíveis anuais indicados no 
orçamento de uma fundação política 
europeia. Os partidos políticos europeus 
podem utilizar qualquer parte não 
utilizada da contribuição da UE para 
cobrir despesas reembolsáveis nos dois 
exercícios financeiros subsequentes à sua 
concessão. Os montantes não utilizados 
na sequência desses dois exercícios 
financeiros são recuperados em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro. 

4. As contribuições financeiras ou 
subvenções do orçamento geral da União 
Europeia não podem exceder 95 % das 
despesas reembolsáveis anuais de um 
partido político europeu, nem 95 % dos 
custos elegíveis anuais indicados no 
orçamento de uma fundação política 
europeia. A parte não utilizada da 
contribuição da União pode ser 
transferida para proveito do partido, 
nomeadamente o financiamento de bens 
imóveis no território dos 
Estados-Membros ou para custear as 
próximas eleições europeias.  

 Qualquer parte da contribuição não 
utilizada durante o exercício financeiro 
abrangido pela mesma pode ser utilizada 
para a constituição de reservas. Esta parte 
da contribuição pode ser utilizada para 
financiar bens imóveis no território dos 
Estados-Membros ou para custear as 
próximas eleições europeias. A parte 
restante da ou das contribuições que não 
seja despendida no ano subsequente às 
eleições deve ser recuperada no final do 
exercício financeiro subsequente a essas 
eleições, em conformidade com o capítulo 
5 da parte I do Regulamento Financeiro. 

 As fundações políticas europeias podem 
igualmente transferir qualquer parte não 
utilizada da subvenção para cobrir 
despesas reembolsáveis. Os montantes 
não utilizados são recuperados em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro. 

Or. en 
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Alteração  258 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 13 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para beneficiar de financiamento pelo 
orçamento geral da União Europeia, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia que satisfaça as condições 
previstas no artigo 12.º, n.os 1 ou 2, deve 
apresentar anualmente um pedido ao 
Parlamento Europeu na sequência de um 
convite à apresentação de [contribuições] 
ou propostas. 

1. Para beneficiar de financiamento pelo 
orçamento geral da União Europeia, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia que satisfaça as condições 
previstas no artigo 12.º, n.os 1 ou 2, deve 
apresentar anualmente um pedido à 
Comissão Europeia na sequência de um 
convite à apresentação de [contribuições] 
ou propostas. 

Or. pt 

 

Alteração  259 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

– 15 % é repartido em partes iguais; Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração 260. 

 

Alteração  260 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 – 10 % é repartido, proporcionalmente à 
respetiva votação, pelos partidos políticos 
europeus que nas últimas eleições 
europeias tenham obtido um total de, pelo 
menos, 1 % dos votos expressos; 

Or. de 

 

Alteração  261 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 – 10 % é repartido em partes iguais pelos 
partidos políticos europeus beneficiários 
que estejam representados, pelo menos, 
por um dos seus membros no Parlamento 
Europeu; 

Or. de 

 

Alteração  262 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1-C (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 80 % é repartido proporcionalmente ao 
número de deputados do Parlamento 
Europeu eleitos entre os partidos políticos 
europeus beneficiários; 

Or. de 
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Alteração  263 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

– 85 % é repartido proporcionalmente ao 
número de deputados do Parlamento 
Europeu eleitos entre os partidos políticos 
europeus beneficiários. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração 261. 

 

Alteração  264 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

A mesma fórmula de repartição é 
utilizada no financiamento das fundações 
políticas europeias, com base na sua 
associação a um partido político europeu. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração 40. 

 

Alteração  265 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

A repartição referida o n.º 1 baseia-se no 
número de deputados eleitos do 
Parlamento Europeu que sejam membros 
do partido político europeu requerente no 
final do prazo para a apresentação dos 
pedidos, tendo em conta o disposto no 
artigo 12.º, n.º 3. 

Para efeitos da repartição referida no n.º 1 
só são considerados os deputados eleitos 
do Parlamento Europeu que tenham sido 
nomeados por escrutínio secreto como 
candidatos ao Parlamento Europeu por 
um dos órgãos dirigentes do partido em 
que os membros do partido estejam 
representados, sendo determinante o 
termo do prazo para apresentação de 
pedidos. 

Or. de 

 

Alteração  266 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Após essa data, as eventuais alterações 
desse número não afetam a quota respetiva 
de financiamento entre os partidos políticos 
europeus ou as fundações políticas 
europeias. Estas disposições aplicam-se 
sem prejuízo do requisito previsto no 
artigo 12.º, n.º 1, segundo o qual o partido 
político europeu considerado deve estar 
representado no Parlamento Europeu por 
pelo menos um dos seus membros. 

Após essa data, as eventuais alterações 
desse número não afetam a quota respetiva 
de financiamento entre os partidos políticos 
europeus ou as fundações políticas 
europeias no período de apresentação de 
pedidos em curso. 

Or. de 

 

Alteração  267 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Para efeitos de repartição de dotações, um 
deputado do Parlamento Europeu é 
considerado membro de um único partido 
político europeu que é, se for o caso, 
aquele em que o seu partido político 
nacional ou regional está integrado no 
termo do prazo para apresentação dos 
pedidos. 

Or. de 

 

Alteração  268 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 14 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A mesma fórmula de repartição é 
utilizada no financiamento das fundações 
políticas europeias, com base na sua 
associação a um partido político europeu. 

Or. de 

 

Alteração  269 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, até ao valor máximo de 25 000 
EUR por ano e por doador, sem prejuízo 
do disposto no n.º 5. 

1. Em condições totalmente transparentes, 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, até ao valor máximo de 50 000 
EUR por ano e por doador, sem prejuízo 
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do disposto no n.º 5. 

Or. en 

 

Alteração  270 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, até ao valor máximo de 
25 000 EUR por ano e por doador, sem 
prejuízo do disposto no n.º 5. 

1. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, até ao valor máximo de 
12 000 EUR por ano e por doador, sem 
prejuízo do disposto no n.º 5. 

Or. de 

 

Alteração  271 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. No momento da apresentação das suas 
demonstrações financeiras anuais ao 
Parlamento Europeu em conformidade com 
o artigo 19.º, os partidos políticos europeus 
e as fundações políticas europeias 
transmitem igualmente uma lista de todos 
os doadores e respetivos donativos, 
indicando a sua natureza e valor. O 
presente número também se aplica às 
contribuições dos membros a que se 
referem os n.os 7 e 8. 

2. No momento da apresentação das suas 
demonstrações financeiras anuais ao 
Parlamento Europeu em conformidade com 
o artigo 19.º, os partidos políticos europeus 
e as fundações políticas europeias 
transmitem igualmente uma lista de todos 
os doadores de donativos superiores a 
5 000 EUR, indicando a sua natureza e 
valor. O presente número também se aplica 
às contribuições dos membros a que se 
referem os n.os 7 e 8. 

Or. en 
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Alteração  272 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. No momento da apresentação das suas 
demonstrações financeiras anuais ao 
Parlamento Europeu em conformidade 
com o artigo 19.º, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas europeias 
transmitem igualmente uma lista de todos 
os doadores e respetivos donativos, 
indicando a sua natureza e valor. O 
presente número também se aplica às 
contribuições dos membros a que se 
referem os n.os 7 e 8. 

2. No momento da apresentação das suas 
demonstrações financeiras anuais à 
Comissão Europeia em conformidade com 
o artigo 19.º, os partidos políticos europeus 
e as fundações políticas europeias 
transmitem igualmente uma lista de todos 
os doadores e respetivos donativos, 
indicando a sua natureza e valor. O 
presente número também se aplica às 
contribuições dos membros a que se 
referem os n.os 7 e 8. 

Or. pt 

 

Alteração  273 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os donativos recebidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias nos seis meses que 
antecedem as eleições para o Parlamento 
Europeu devem ser comunicados 
semanalmente ao Parlamento Europeu 
por escrito, e em conformidade com o 
disposto no n.º 2. 

3. Os donativos recebidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias nos seis meses que 
antecedem as eleições para o Parlamento 
Europeu devem ser comunicados 
semanalmente à Comissão Europeia por 
escrito, e em conformidade com o disposto 
no n.º 2. 

Or. pt 
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Alteração  274 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os donativos pontuais superiores a 
12 000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao 
Parlamento Europeu por escrito, e em 
conformidade com o disposto no n.º 2. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  275 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os donativos pontuais superiores a 
12 000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao Parlamento 
Europeu por escrito, e em conformidade 
com o disposto no n.º 2. 

4. Os donativos pontuais superiores a 2 000 
EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao Parlamento 
Europeu por escrito, e em conformidade 
com o disposto no n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  276 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. Os donativos pontuais superiores a 
12 000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao Parlamento 
Europeu por escrito, e em conformidade 
com o disposto no n.º 2. 

4. Os donativos pontuais superiores a 
2 000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao Parlamento 
Europeu por escrito, e em conformidade 
com o disposto no n.º 2. 

Or. de 

 

Alteração  277 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os donativos pontuais superiores a 
12 000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao 
Parlamento Europeu por escrito, e em 
conformidade com o disposto no n.º 2. 

4. Os donativos pontuais superiores a 
12 000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados à Comissão 
Europeia por escrito, e em conformidade 
com o disposto no n.º 2. 

Or. pt 

 

Alteração  278 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 5 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Donativos provenientes do orçamento 
dos grupos políticos representados no 
Parlamento Europeu; 

Suprimido 
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Or. fr 

 

Alteração  279 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 As contribuições para a organização de 
eventos conjuntos não são consideradas 
donativos. 

Or. en 

 

Alteração  280 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 5 – alínea d-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) Donativos provenientes do exterior 
do território da União Europeia, a menos 
que: 

 - se trate de um donativo de um cidadão 
não-comunitário não superior a 
500 EUR; 

 - o donativo em causa provenha do 
património de uma pessoa coletiva cuja 
sede esteja situada num Estado-Membro 
da União Europeia e que seja controlada 
em mais de 50 % por cidadãos da União 
Europeia. 

Or. de 

 

Alteração  281 
Helmut Scholz 
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Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 5 – alínea d-B) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-B) Donativos recebidos por terceiros a 
título de remuneração a pagar pelo 
partido político europeu ou por um dos 
seus membros. 

Or. de 

 

Alteração  282 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 5 – alínea d-C) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-C) Donativos concedidos ao partido 
político europeu na expectativa evidente 
de obter determinada vantagem 
económica ou política ou como 
contrapartida da mesma. 

Or. de 

 

Alteração  283 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 6 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. Qualquer donativo não permitido pelo 
presente regulamento deve, no prazo de 30 
dias a contar da data em que for recebido 
pelo partido político europeu ou pela 
fundação política europeia: 

6. Qualquer donativo não permitido pelo 
presente regulamento deve, imediatamente 
após ter sido recebido pelo partido político 
europeu ou pela fundação política 
europeia: 

Or. de 
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Alteração  284 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 6 – travessão 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

– Não sendo possível proceder à sua 
devolução, ser comunicada ao Parlamento 
Europeu. O gestor orçamental competente 
elabora e emite uma ordem de cobrança em 
conformidade com os artigos [71.º] e [72.º] 
do Regulamento Financeiro. As dotações 
são inscritas como receitas gerais na secção 
do orçamento relativa ao Parlamento 
Europeu. 

– Não sendo possível proceder à sua 
devolução, ser comunicada à Comissão 
Europeia. O gestor orçamental competente 
elabora e emite uma ordem de cobrança em 
conformidade com os artigos [71.º] e [72.º] 
do Regulamento Financeiro. As dotações 
são inscritas como receitas gerais na secção 
do orçamento relativa ao Parlamento 
Europeu. 

Or. pt 

 

Alteração  285 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus membros. Estas contribuições não 
podem exceder 40 % do orçamento anual 
do partido político europeu. 

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus partidos membros afiliados. Estas 
contribuições não podem exceder 40 % do 
orçamento anual do partido político 
europeu. 

Or. en 

 

Alteração  286 
Alain Lamassoure 
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Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus membros. Estas contribuições 
não podem exceder 40 % do orçamento 
anual do partido político europeu. 

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus membros. 

Or. fr 

 

Alteração  287 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus membros. Estas contribuições 
não podem exceder 40 % do orçamento 
anual do partido político europeu. 

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus membros. 

Or. de 

 

Alteração  288 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 15 – n.º 8 – parágrafo 1) 
 
 

Texto da Comissão Alteração 

 São admissíveis contribuições para uma 
fundação política europeia provenientes 
dos seus membros, bem como dos partidos 
políticos europeus. Estas contribuições 
não podem exceder 40 % do orçamento 
anual dessa fundação política europeia, 

São admissíveis contribuições para uma 
fundação política europeia provenientes 
dos seus membros, bem como dos partidos 
políticos europeus. 
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nem podem ser provenientes de fundos 
obtidos por um partido político europeu 
do orçamento geral da União Europeia ao 
abrigo do presente regulamento. 

Or. fr 

 

Alteração  289 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

O financiamento dos partidos políticos 
europeus a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
pode ser utilizado para financiar 
campanhas organizadas pelos partidos 
políticos europeus no âmbito das eleições 
para o Parlamento Europeu em que 
participem, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, 
alínea d). 

O financiamento dos partidos políticos 
europeus a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
pode ser utilizado para financiar 
campanhas organizadas pelos partidos 
políticos europeus no âmbito das eleições 
para o Parlamento Europeu, respeitando o 
artigo 8.º do Ato Relativo à Eleição dos 
Representantes ao Parlamento Europeu 
por Sufrágio Universal Direto, nos termos 
do qual o financiamento e as restrições 
das despesas eleitorais de todos os 
partidos e candidatos nas eleições para o 
Parlamento Europeu se regem, em cada 
Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais. 

Or. de 

 

Alteração  290 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

O financiamento dos partidos políticos 
europeus a partir do orçamento geral da 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 
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União Europeia ou de qualquer outra fonte 
pode ser utilizado para financiar 
campanhas organizadas pelos partidos 
políticos europeus no âmbito das eleições 
para o Parlamento Europeu em que 
participem, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, 
alínea d). 

Or. 
 de 

 

Alteração  291 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com o artigo 8.º do Ato 
Relativo à Eleição dos Representantes ao 
Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais de todos 
os partidos e candidatos nas eleições para 
o Parlamento Europeu regem-se, em cada 
Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais. 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  292 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Em conformidade com o artigo 8.º do Ato 
Relativo à Eleição dos Representantes ao 
Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais de todos 
os partidos e candidatos nas eleições para 
o Parlamento Europeu regem-se, em cada 

Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º do 
Ato Relativo à Eleição dos Representantes 
ao Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais dos 
partidos políticos europeus nas eleições 
para o Parlamento Europeu são 
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Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais. 

estabelecidos em atos delegados. 

Or. en 

 

Alteração  293 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Em conformidade com o artigo 8.º do Ato 
Relativo à Eleição dos Representantes ao 
Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais de todos 
os partidos e candidatos nas eleições para o 
Parlamento Europeu regem-se, em cada 
Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais. 

Em conformidade com o artigo 8.º do Ato 
Relativo à Eleição dos Representantes ao 
Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais de todos 
os partidos e candidatos nas eleições para o 
Parlamento Europeu regem-se, em cada 
Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais, com exceção dos referendos 
relativos à política da União Europeia ou 
à ratificação dos tratados europeus. 

Or. fr 

 

Alteração  294 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Em conformidade com o artigo 8.º do Ato 
Relativo à Eleição dos Representantes ao 
Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais de todos 
os partidos e candidatos nas eleições para 
o Parlamento Europeu regem-se, em cada 
Estado-Membro, pelas disposições 

O financiamento e as restrições das 
despesas eleitorais dos partidos políticos 
europeus nas eleições para o Parlamento 
Europeu devem reger-se, em cada 
Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais 



 

AM\924360PT.doc 127/184 PE504.068v01-00 

 PT 

nacionais. 

Or. en 

Justificação 

Tendo em conta que o ato jurídico referido poderá ser objeto de alteração, não se justifica a 
sua citação no presente regulamento. 

 

Alteração  295 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Em conformidade com o artigo 8.º do Ato 
Relativo à Eleição dos Representantes ao 
Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais de todos 
os partidos e candidatos nas eleições para o 
Parlamento Europeu regem-se, em cada 
Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais. 

Sem prejuízo do disposto no artigo 8.º do 
Ato Relativo à Eleição dos Representantes 
ao Parlamento Europeu por Sufrágio 
Universal Direto, o financiamento e as 
restrições das despesas eleitorais dos 
partidos políticos europeus nas eleições 
para o Parlamento Europeu são 
estabelecidos em atos delegados. 

Or. en 

 

Alteração  296 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. As despesas resultantes da realização de 
campanhas organizadas no âmbito das 
eleições para o Parlamento Europeu devem 
ser claramente identificadas como tal pelos 
partidos políticos europeus nas respetivas 

2. As despesas dos partidos e candidatos 
resultantes da realização de campanhas 
organizadas no âmbito das eleições para o 
Parlamento Europeu devem ser claramente 
identificadas como tal pelos partidos 
políticos europeus nas respetivas 
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demonstrações financeiras anuais. demonstrações financeiras anuais. 

Or. en 

 

Alteração  297 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os partidos políticos europeus devem, 
no âmbito das eleições para o Parlamento 
Europeu, adotar todas as medidas 
adequadas para informar os cidadãos da 
União dos laços que os unem aos partidos 
políticos nacionais e aos respetivos 
candidatos. 

 

3. Os partidos políticos europeus devem, 
no âmbito das eleições para o Parlamento 
Europeu, adotar todas as medidas 
adequadas para informar os cidadãos da 
União dos laços que os unem aos partidos 
nacionais membros de um partido político 
europeu e aos candidatos. 

Or. de 

 

Alteração  298 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 17-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 17.º-A 
 Financiamento de campanhas no 

contexto de referendos 

 1. O financiamento de partidos políticos 
europeus a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra 
fonte pode ser utilizado para financiar 
campanhas realizadas pelos partidos 
políticos europeus no contexto de 
referendos num ou em vários 
Estados-Membros que digam diretamente 
respeito a matérias relacionadas com a 
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União Europeia.  
 2. O financiamento e as restrições de 

despesas de campanha dos partidos 
políticos europeus em referendos são 
estabelecidos em atos delegados. 

Or. en 

 

Alteração  299 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O financiamento dos partidos políticos 
europeus a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra 
fonte não pode ser utilizado para 
financiar direta ou indiretamente as 
eleições nacionais, regionais ou 
autárquicas ou quaisquer outros partidos 
políticos, nomeadamente os partidos 
políticos nacionais ou os respetivos 
candidatos. 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  300 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O financiamento dos partidos políticos 
europeus a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar direta 
ou indiretamente as eleições nacionais, 
regionais ou autárquicas ou quaisquer 
outros partidos políticos, nomeadamente os 

1. O financiamento dos partidos políticos 
europeus a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
diretamente as eleições nacionais, 
regionais ou autárquicas ou quaisquer 
outros partidos políticos, nomeadamente os 
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partidos políticos nacionais ou os 
respetivos candidatos. 

partidos políticos nacionais ou os 
respetivos candidatos. 

Or. de 

 

Alteração  301 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O financiamento das fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para outros fins para 
além do financiamento das suas atividades, 
definidas no artigo 2.º, n.º 4, ou para 
suportar despesas diretamente relacionadas 
com os objetivos definidos nos respetivos 
estatutos, nos termos do artigo 5.º. 
Concretamente, não pode ser utilizado para 
financiar, direta ou indiretamente, eleições, 
partidos, candidatos ou fundações 
europeias, nacionais, regionais ou locais. 

2. O financiamento das fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para outros fins para 
além do financiamento das suas atividades, 
definidas no artigo 2.º, n.º 4, ou para 
suportar despesas diretamente relacionadas 
com os objetivos definidos nos respetivos 
estatutos, nos termos do artigo 5.º. 
Concretamente, não pode ser utilizado para 
financiar, direta ou indiretamente, eleições 
ou referendos, partidos, candidatos ou 
fundações europeias, nacionais, regionais 
ou locais. 

Or. de 

 

Alteração  302 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra 
fonte não pode ser utilizado para 
financiar campanhas para referendos a 

Suprimido 
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nível nacional, regional ou local. 

Or. de 

 

Alteração  303 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local. 

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local que não digam 
respeito a questões relacionadas com a 
União Europeia. 

Or. en 

 

Alteração  304 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local. 

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local, exceto quando 
os referendos digam diretamente respeito 
a questões relacionadas com a União 
Europeia. 
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Or. en 

 

Alteração  305 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 18 – n.º 3-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra 
fonte não pode ser utilizado para 
financiar partidos políticos afiliados cuja 
sede se encontra em países terceiros. 

Or. en 

 

Alteração  306 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O mais tardar no prazo de seis meses a 
contar do termo do exercício em causa, 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem 
transmitir ao Registo e às autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros: 

1. O mais tardar no prazo de quatro meses 
a contar do termo do exercício em causa, 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem 
transmitir ao Registo e às autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros: 

Or. en 

 

Alteração  307 
Stanimir Ilchev 
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Proposta de regulamento 
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O mais tardar no prazo de seis meses a 
contar do termo do exercício em causa, 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem 
transmitir ao Registo e às autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros: 

1. O mais tardar no prazo de três meses a 
contar do termo do exercício em causa, 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem 
transmitir ao Registo e às autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros: 

Or. en 

 

Alteração  308 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O mais tardar no prazo de seis meses a 
contar do termo do exercício em causa, os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias devem transmitir ao 
Registo e às autoridades nacionais 
competentes dos Estados-Membros: 

1. O mais tardar no prazo de seis meses a 
contar do termo do exercício em causa, os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias devem transmitir ao 
Tribunal de Contas Europeu na sua 
qualidade de auditor, ao Registo e, 
quando necessário, às autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros: 

Or. de 

 

Alteração  309 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 19-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 19.º-A 
 Cooperação com as autoridades nacionais  
 O Serviço Europeu de Luta Antifraude e o 

Parlamento Europeu devem celebrar 
acordos com as autoridades nacionais dos 
Estados-Membros sobre modalidades 
práticas para a execução do presente 
regulamento. Os acordos têm de produzir 
efeitos no dia da entrada em vigor do 
presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

According to the well-established case-law of the European Court of Human Rights political 
parties programme and statute may not be the only basis for assessing the party’s activities. 
In order to effectively assess practical compliance of a political party with the criteria laid 
down in the regulation, it is necessary to collect background information (sometimes 
including sensitive information) on the parties activities. In performing this task, exchange of 
information with national authorities is crucial, given that the national authorities have 
closer and more direct contact with the political parties operating on their territory. 

 

Alteração  310 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º -1 (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Sempre que as dotações de partidos 
políticos europeus previstas no presente 
regulamento forem recuperadas em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro ou forem impostas multas, os 
respetivos montantes são acrescentados às 
dotações previstas no artigo 14.º para o 
ano em curso. 

Or. de 
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Justificação 

Disposição transversal que abrange o artigo 12.º, n.º 4, o artigo 15.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 
1, e o artigo 22.º, n.º 4, entre outros. 

 

Alteração  311 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 As autoridades nacionais competentes do 
Estado-Membro em que os partidos 
políticos europeus ou fundações políticas 
europeias tiverem a respetiva sede devem, 
nos termos do artigo 10.º, n.º 2, controlar 
os financiamentos recebidos de outras 
fontes diferentes do orçamento da União 
Europeia, assim como todas as despesas. 
Esse controlo é exercido em colaboração 
com o Parlamento Europeu e com as 
autoridades nacionais competentes de 
outros Estados-Membros. 

As autoridades nacionais competentes do 
Estado-Membro em que os partidos 
políticos europeus ou fundações políticas 
europeias tiverem a respetiva sede devem, 
nos termos do artigo 10.º, n.º 2, controlar 
os financiamentos recebidos de outras 
fontes diferentes do orçamento da União 
Europeia, assim como todas as despesas. 
Esse controlo é exercido em colaboração 
com a Comissão Europeia e com as 
autoridades nacionais competentes de 
outros Estados-Membros. 

Or. pt 

 

Alteração  312 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades nacionais e o Parlamento 
Europeu devem acordar modalidades 
práticas de partilha de informações sobre 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias. 

As autoridades nacionais e a Comissão 
Europeia devem acordar modalidades 
práticas de partilha de informações sobre 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias. 

Or. pt 
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Alteração  313 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os partidos políticos europeus ou 
fundações políticas europeias que 
beneficiem de financiamentos ao abrigo do 
presente regulamento devem comunicar ao 
Tribunal de Contas, a pedido deste, todos 
os documentos e informações de que este 
necessite no desempenho das suas funções. 

4. Os partidos políticos europeus ou 
fundações políticas europeias que 
beneficiem de financiamentos ao abrigo do 
presente regulamento devem comunicar à 
Comissão Mista composta pelo 
Parlamento Europeu e pelo Tribunal de 
Contas, a pedido deste, todos os 
documentos e informações de que este 
necessite no desempenho das suas funções. 

Or. fr 

 

Alteração  314 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pelo 
Parlamento Europeu e pelo Tribunal de 
Contas, com base em documentos e no 
local, do partido político europeu 
beneficiário de uma [contribuição] ou da 
fundação política europeia beneficiária de 
uma subvenção concedida a partir do 
orçamento geral da União Europeia. 

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pelo 
Parlamento Europeu ou por uma Comissão 
Mista composta pelo Parlamento Europeu 
e pelo Tribunal de Contas, com base em 
documentos e no local, do partido político 
europeu beneficiário de uma [contribuição] 
ou da fundação política europeia 
beneficiária de uma subvenção concedida a 
partir do orçamento geral da União 
Europeia. 

Or. fr 
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Alteração  315 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pelo 
Parlamento Europeu e pelo Tribunal de 
Contas, com base em documentos e no 
local, do partido político europeu 
beneficiário de uma [contribuição] ou da 
fundação política europeia beneficiária de 
uma subvenção concedida a partir do 
orçamento geral da União Europeia. 

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pelo 
Tribunal de Contas, eventualmente em 
colaboração com o Parlamento Europeu, 
com base em documentos e no local, do 
partido político europeu beneficiário de 
uma [contribuição] ou da fundação política 
europeia beneficiária de uma subvenção 
concedida a partir do orçamento geral da 
União Europeia. 

Or. de 

 

Alteração  316 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pelo 
Parlamento Europeu e pelo Tribunal de 
Contas, com base em documentos e no 
local, do partido político europeu 
beneficiário de uma [contribuição] ou da 
fundação política europeia beneficiária de 
uma subvenção concedida a partir do 
orçamento geral da União Europeia. 

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pela 
Comissão Europeia e pelo Tribunal de 
Contas, com base em documentos e no 
local, do partido político europeu 
beneficiário de uma [contribuição] ou da 
fundação política europeia beneficiária de 
uma subvenção concedida a partir do 
orçamento geral da União Europeia. 

Or. pt 
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Alteração  317 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

  

6. O Tribunal de Contas e o gestor 
orçamental, ou qualquer outro organismo 
externo autorizado pelo gestor orçamental, 
pode efetuar os controlos e verificações no 
local necessários para verificar a legalidade 
das despesas e a correta execução das 
disposições da decisão ou convenção de 
[contribuição] ou subvenção e, no caso das 
fundações políticas europeias, a correta 
execução do respetivo programa de 
trabalho. O beneficiário deve fornecer 
todos os documentos ou informações 
necessários ao cumprimento dessa tarefa. 

6. A Comissão Mista composta pelo 
Parlamento Europeu e pelo Tribunal de 
Contas e o gestor orçamental, ou qualquer 
outro organismo externo autorizado pelo 
gestor orçamental, pode efetuar os 
controlos e verificações no local 
necessários para verificar a legalidade das 
despesas e a correta execução das 
disposições da decisão ou convenção de 
[contribuição] ou subvenção e, no caso das 
fundações políticas europeias, a correta 
execução do respetivo programa de 
trabalho. O beneficiário deve fornecer 
todos os documentos ou informações 
necessários ao cumprimento dessa tarefa. 
 

Or. fr 

 

Alteração  318 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. O Tribunal de Contas e o gestor 
orçamental, ou qualquer outro organismo 
externo autorizado pelo gestor orçamental, 
pode efetuar os controlos e verificações no 
local necessários para verificar a legalidade 
das despesas e a correta execução das 
disposições da decisão ou convenção de 
[contribuição] ou subvenção e, no caso das 
fundações políticas europeias, a correta 

6. O Tribunal de Contas e o gestor 
orçamental, ou qualquer outro organismo 
externo autorizado pelo Tribunal de 
Contas, pode efetuar os controlos e 
verificações no local necessários para 
verificar a legalidade das despesas e a 
correta execução das disposições da 
decisão ou convenção de [contribuição] ou 
subvenção e, no caso das fundações 
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execução do respetivo programa de 
trabalho. O beneficiário deve fornecer 
todos os documentos ou informações 
necessários ao cumprimento dessa tarefa. 

políticas europeias, a correta execução do 
respetivo programa de trabalho. O 
beneficiário deve fornecer todos os 
documentos ou informações necessários ao 
cumprimento dessa tarefa. 

Or. de 

 

Alteração  319 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 20 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) pode realizar investigações, 
incluindo inspeções e verificações no local, 
em conformidade com as disposições e 
procedimentos estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de maio de 1999, relativo aos inquéritos 
efetuados pelo Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF), e no Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho, de 
11 de novembro de 1996, relativo às 
inspeções e verificações no local efetuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades, a 
fim de apurar a existência de fraude, 
corrupção ou outras atividades ilícitas que 
afetem os interesses financeiros da União, 
no âmbito de [contribuições] ou 
subvenções concedidas ao abrigo do 
presente regulamento. Se for caso disso, os 
resultados destes controlos podem levar o 
Parlamento a adotar decisões de cobrança. 

7. O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF) pode realizar investigações, 
incluindo inspeções e verificações no local, 
em conformidade com as disposições e 
procedimentos estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 1073/1999 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de maio de 1999, relativo aos inquéritos 
efetuados pelo Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF), e no Regulamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 do Conselho, de 
11 de novembro de 1996, relativo às 
inspeções e verificações no local efetuadas 
pela Comissão para proteger os interesses 
financeiros das Comunidades Europeias 
contra a fraude e outras irregularidades, a 
fim de apurar a existência de fraude, 
corrupção ou outras atividades ilícitas que 
afetem os interesses financeiros da União, 
no âmbito de [contribuições] ou 
subvenções concedidas ao abrigo do 
presente regulamento. Se for caso disso, os 
resultados destes controlos podem levar a 
Comissão a adotar decisões de cobrança. 

Or. pt 
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Alteração  320 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Toda a assistência técnica prestada pelo 
Parlamento Europeu aos partidos 
políticos europeus deve respeitar o 
princípio da igualdade de tratamento. 
Essa assistência é concedida em 
condições que não podem ser menos 
favoráveis do que as aplicáveis a outras 
organizações e associações externas que 
possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento. 

Suprimido 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração ao artigo 21.º, parágrafo 1-A (novo). 

 

Alteração  321 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Toda a assistência técnica prestada pelo 
Parlamento Europeu aos partidos políticos 
europeus deve respeitar o princípio da 
igualdade de tratamento. Essa assistência é 
concedida em condições que não podem 
ser menos favoráveis do que as aplicáveis a 
outras organizações e associações externas 
que possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento. 

Toda a assistência técnica prestada pelo 
Parlamento Europeu ou outras instituições 
europeias aos partidos políticos europeus 
deve respeitar o princípio da igualdade de 
tratamento. Essa assistência é concedida 
em condições que não podem ser menos 
favoráveis do que as aplicáveis a outras 
organizações e associações externas que 
possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento. 

Or. de 
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Alteração  322 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Toda a assistência técnica prestada pelo 
Parlamento Europeu aos partidos políticos 
europeus deve respeitar o princípio da 
igualdade de tratamento. Essa assistência é 
concedida em condições que não podem 
ser menos favoráveis do que as aplicáveis a 
outras organizações e associações externas 
que possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento. 

Toda a assistência técnica prestada pela 
Comissão Europeia aos partidos políticos 
europeus deve respeitar o princípio da 
igualdade de tratamento. Essa assistência é 
concedida em condições que não podem 
ser menos favoráveis do que as aplicáveis a 
outras organizações e associações externas 
que possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento. 

Or. pt 

 

Alteração  323 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Toda a assistência técnica prestada pelo 
Parlamento Europeu aos partidos 
políticos europeus deve respeitar o 
princípio da igualdade de tratamento. 
Essa assistência é concedida em 
condições que não podem ser menos 
favoráveis do que as aplicáveis a outras 
organizações e associações externas que 
possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento. 

Or. de 
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Alteração  324 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 1-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu adota normas de 
execução que regulam as condições em 
que seja permitido aos grupos políticos 
organizar, em colaboração com os 
partidos políticos europeus que os 
representam no Parlamento Europeu, 
eventos que poderiam ser considerados 
apoios indiretos, especialmente nos casos 
em que esses eventos tenham lugar nas 
instalações do Parlamento Europeu. 

Or. de 

 

Alteração  325 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 1-C (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Em conformidade com o artigo 24.º, o 
Parlamento Europeu publica num 
relatório anual, no prazo de três meses 
após o final do exercício, os pormenores 
da assistência técnica concedida a cada 
partido político europeu. 

Or. de 

 

Alteração  326 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 2 



 

AM\924360PT.doc 143/184 PE504.068v01-00 

 PT 

 
Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com o artigo 24.º, o 
Parlamento Europeu publica num 
relatório anual, no prazo de três meses 
após o final do exercício, os pormenores 
da assistência técnica concedida a cada 
partido político europeu. 

Suprimido 

Or. de 

 

Alteração  327 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 21 – parágrafo 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

Em conformidade com o artigo 24.º, o 
Parlamento Europeu publica num 
relatório anual, no prazo de três meses após 
o final do exercício, os pormenores da 
assistência técnica concedida a cada 
partido político europeu. 

Em conformidade com o artigo 24.º, a 
Comissão Europeia publica num relatório 
anual, no prazo de três meses após o final 
do exercício, os pormenores da assistência 
técnica concedida a cada partido político 
europeu. 

Or. pt 

 

Alteração  328 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 

1. Se o Serviço Europeu de Luta 
Antifraude considerar que, nos termos do 
artigo 7.º, n.º 2, um partido político 
europeu ou uma fundação política europeia 
desrespeitou os valores em que se funda a 
União ou foi condenado(a) por sentença 
transitada em julgado por atividades ilegais 
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interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

lesivas dos interesses financeiros da União, 
tal como definidas no artigo [93.º, n.º 1, 
alínea e)] do Regulamento Financeiro, ou 
que um partido político europeu violou as 
regras mínimas em matéria de democracia 
interna dos partidos impostas pelo artigo 
4.º, n.º 2, esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

Or. en 

 

Alteração  329 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 
interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] 
do Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu 
estatuto, nos termos do artigo 11.º, ver 
anulada qualquer decisão em vigor sobre 
um financiamento da União recebido ao 

1. Se o Parlamento Europeu considerar, 
com base numa sentença do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, que, nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia desrespeitou os valores em que se 
funda a União ou que um partido político 
europeu violou as regras mínimas em 
matéria de democracia interna dos partidos 
impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, ou 
considerar que um partido político 
europeu ou uma fundação política 
europeia foi condenado(a) por sentença 
transitada em julgado por atividades 
ilegais lesivas dos interesses financeiros 
da União, tal como definidas no artigo 
[93.º, n.º 1, alínea e)] do Regulamento 
Financeiro, pode ser anulada qualquer 
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abrigo do presente regulamento ou ver 
denunciada qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

decisão em vigor sobre um financiamento 
da União recebido ao abrigo do presente 
regulamento ou ser denunciada qualquer 
convenção sobre tal financiamento, 
devendo ser reembolsado qualquer 
financiamento da União, incluindo os 
fundos que não tenham sido utilizados em 
anos anteriores. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  330 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 
interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União, tais como os 
definidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 
interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
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incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

Or. fr 

 

Alteração  331 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 
interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

1. Se a Comissão Europeia considerar que, 
nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia desrespeitou os valores em que se 
funda a União ou foi condenado(a) por 
sentença transitada em julgado por 
atividades ilegais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como definidas no 
artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

Or. pt 

 

Alteração  332 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
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Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 
interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 
interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser sujeito a 
repreensão ou a uma multa ou eliminado 
do Registo, perder o seu estatuto, nos 
termos do artigo 11.º, ver anulada qualquer 
decisão em vigor sobre um financiamento 
da União recebido ao abrigo do presente 
regulamento ou ver denunciada qualquer 
convenção sobre tal financiamento, 
devendo reembolsar qualquer 
financiamento da União, incluindo os 
fundos que não tenham sido utilizados em 
anos anteriores. 

Or. en 

 

Alteração  333 
Alain Lamassoure 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 - parte introdutória 
 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu pode impor a um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia uma multa em 

2. O Parlamento Europeu pode impor, por 
maioria de três quartos dos votos 
expressos e após o parecer do comité 
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conformidade com uma tabela por si 
estabelecida: 

previsto no artigo 6.º, n.º 2, a um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia uma multa em conformidade com 
uma tabela por si estabelecida: 

Or. fr 

 

Alteração  334 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu pode impor a um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia uma multa em 
conformidade com uma tabela por si 
estabelecida: 

2. O Parlamento Europeu pode impor a um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia uma multa em 
conformidade com uma tabela a 
estabelecer por ato delegado: 

Or. en 

 

Alteração  335 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu pode impor a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia uma multa em 
conformidade com uma tabela por si 
estabelecida: 

2. O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
pode impor a um partido político europeu 
ou uma fundação política europeia uma 
multa em conformidade com uma tabela 
por si estabelecida: 

Or. en 

 

Alteração  336 
Paulo Rangel 
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Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O Parlamento Europeu pode impor a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia uma multa em 
conformidade com uma tabela por si 
estabelecida: 

2. A Comissão Europeia pode impor a um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia uma multa em 
conformidade com uma tabela por si 
estabelecida: 

Or. pt 

 

Alteração  337 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Em caso de omissão da notificação 
prevista no artigo 6.º, n.os 6 e 7, ou se o 
Parlamento Europeu considerar que o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia forneceu 
intencionalmente, em qualquer momento, 
informações inexatas ou deturpadas; 

(b) Em caso de omissão da notificação 
prevista no artigo 6.º, n.os 6 e 7, ou se o 
Serviço Europeu de Luta Antifraude 
considerar que o partido político europeu 
ou a fundação política europeia forneceu 
intencionalmente, em qualquer momento, 
informações inexatas ou deturpadas; 

Or. en 

 

Alteração  338 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Em caso de omissão da notificação 
prevista no artigo 6.º, n.os 6 e 7, ou se o 
Parlamento considerar que o partido 
político europeu ou a fundação política 

(b) Em caso de omissão da notificação 
prevista no artigo 6.º, n.os 6 e 7, ou se a 
Comissão considerar que o partido político 
europeu ou a fundação política europeia 
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europeia forneceu intencionalmente, em 
qualquer momento, informações inexatas 
ou deturpadas; 

forneceu intencionalmente, em qualquer 
momento, informações inexatas ou 
deturpadas; 

Or. pt 

 

Alteração  339 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Em caso de mudança de partido 
político, durante a legislatura, por parte 
de um deputado, 
 

Or. fr 

 

Alteração  340 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 2 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Em caso de falta de transmissão ao 
Parlamento Europeu da lista de doadores 
e dos respetivos donativos, em 
conformidade com o artigo 15.º, n.º 2, ou 
de falta de notificação dos donativos, em 
conformidade com o artigo 15.º, n.os 3 e 4; 

(d) Em caso de falta de transmissão à 
Comissão Europeia da lista de doadores e 
dos respetivos donativos, em conformidade 
com o artigo 15.º, n.º 2, ou de falta de 
notificação dos donativos, em 
conformidade com o artigo 15.º, n.os 3 e 4; 

Or. pt 

 

Alteração  341 
Krišjānis Kariņš 
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Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Parlamento Europeu deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como qualquer medida 
adotada para cumprir as condições e 
exigências do presente regulamento. As 
multas devem ser eficazes e dissuasoras, 
não podendo exceder 10 % do orçamento 
anual do partido político europeu ou da 
fundação política europeia em causa 
correspondente ao ano em que a sanção for 
imposta. 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Serviço Europeu de Luta 
Antifraude deve ter em conta a gravidade, 
a duração e, se for caso disso, a repetição 
da infração, o tempo decorrido, a intenção 
ou o grau de negligência, assim como 
qualquer medida adotada para cumprir as 
condições e exigências do presente 
regulamento. As multas devem ser eficazes 
e dissuasoras, não podendo exceder 10 % 
do orçamento anual do partido político 
europeu ou da fundação política europeia 
em causa correspondente ao ano em que a 
sanção for imposta. 

Or. en 

 

Alteração  342 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Parlamento Europeu deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como qualquer medida 
adotada para cumprir as condições e 
exigências do presente regulamento. As 
multas devem ser eficazes e dissuasoras, 
não podendo exceder 10 % do orçamento 
anual do partido político europeu ou da 
fundação política europeia em causa 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Parlamento Europeu deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como qualquer medida 
adotada para cumprir as condições e 
exigências do presente regulamento, 
devendo, no entanto, esse montante 
corresponder, pelo menos, ao dobo da 
vantagem obtida. As multas devem ser 
eficazes e dissuasoras, não podendo 
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correspondente ao ano em que a sanção for 
imposta. 

exceder 10 % do orçamento anual do 
partido político europeu ou da fundação 
política europeia em causa correspondente 
ao ano em que a sanção for imposta. Pode 
eventualmente ser concedida a 
possibilidade de pagamento em prestações 
adequadas. 

Or. de 

 

Alteração  343 
Zita Gurmai, Jo Leinen 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Parlamento Europeu deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como qualquer medida 
adotada para cumprir as condições e 
exigências do presente regulamento. As 
multas devem ser eficazes e dissuasoras, 
não podendo exceder 10 % do orçamento 
anual do partido político europeu ou da 
fundação política europeia em causa 
correspondente ao ano em que a sanção for 
imposta. 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Parlamento Europeu deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como a adequação e 
calendário de qualquer medida adotada 
pelo partido político europeu ou pela 
fundação política europeia para cumprir 
as condições e exigências do presente 
regulamento. As multas devem ser eficazes 
e dissuasoras, não podendo exceder 10 % 
do orçamento anual do partido político 
europeu ou da fundação política europeia 
em causa correspondente ao ano em que a 
sanção for imposta. 

Or. en 

 

Alteração  344 
Paulo Rangel 
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Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Parlamento Europeu deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como qualquer medida 
adotada para cumprir as condições e 
exigências do presente regulamento. As 
multas devem ser eficazes e dissuasoras, 
não podendo exceder 10 % do orçamento 
anual do partido político europeu ou da 
fundação política europeia em causa 
correspondente ao ano em que a sanção for 
imposta. 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, a Comissão Europeia deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como qualquer medida 
adotada para cumprir as condições e 
exigências do presente regulamento. As 
multas devem ser eficazes e dissuasoras, 
não podendo exceder 10 % do orçamento 
anual do partido político europeu ou da 
fundação política europeia em causa 
correspondente ao ano em que a sanção for 
imposta. 

Or. pt 

 

Alteração  345 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia que, na 
sequência de uma das infrações descritas 
no n.º 2, alínea a), não adotar as medidas 
solicitadas pelo Parlamento Europeu para 
corrigir a situação, apesar de lhe ter sido 
dada a oportunidade de o fazer, em 
conformidade com o artigo 23.º, pode ser 
removido(a) do Registo e perder o seu 
estatuto nos termos do artigo 11.º, assim 
como ver anulada qualquer decisão em 
vigor sobre um financiamento da União 
recebido ao abrigo do presente 
regulamento, ou ainda ver denunciada 

4. Se um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, na sequência de 
uma das infrações descritas no n.º 2, alínea 
a), não adotar as medidas solicitadas pelo 
Parlamento Europeu para corrigir a 
situação, apesar de lhe ter sido dada a 
oportunidade de o fazer, em conformidade 
com o artigo 23.º, pode ser anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento, ou ainda ser 
denunciada qualquer convenção sobre esse 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
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qualquer convenção sobre esse 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 1. 

 

Alteração  346 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia que, na 
sequência de uma das infrações descritas 
no n.º 2, alínea a), não adotar as medidas 
solicitadas pelo Parlamento Europeu para 
corrigir a situação, apesar de lhe ter sido 
dada a oportunidade de o fazer, em 
conformidade com o artigo 23.º, pode ser 
removido(a) do Registo e perder o seu 
estatuto nos termos do artigo 11.º, assim 
como ver anulada qualquer decisão em 
vigor sobre um financiamento da União 
recebido ao abrigo do presente 
regulamento, ou ainda ver denunciada 
qualquer convenção sobre esse 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

4. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia que, na 
sequência de uma das infrações descritas 
no n.º 2, alínea a), não adotar as medidas 
solicitadas pela Comissão Europeia para 
corrigir a situação, apesar de lhe ter sido 
dada a oportunidade de o fazer, em 
conformidade com o artigo 23.º, pode ser 
removido(a) do Registo e perder o seu 
estatuto nos termos do artigo 11.º, assim 
como ver anulada qualquer decisão em 
vigor sobre um financiamento da União 
recebido ao abrigo do presente 
regulamento, ou ainda ver denunciada 
qualquer convenção sobre esse 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores. 

Or. pt 
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Alteração  347 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

6. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia pode, além 
disso, ser excluído de qualquer 
financiamento por um período que pode ir 
até cinco anos caso tenha cometido uma 
falta profissional grave determinada pelo 
gestor orçamental nos termos do artigo 
[93.º, n.º 1, alínea c)] do Regulamento 
Financeiro. 

6. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia pode, além 
disso, ser excluído de qualquer 
financiamento por um período que pode ir 
até três anos caso tenha cometido uma 
falta profissional grave determinada pelo 
gestor orçamental nos termos do artigo 
[93.º, n.º 1, alínea c)] do Regulamento 
Financeiro. 

Or. en 

 

Alteração  348 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. As sanções impostas nos termos do 
presente artigo são aplicáveis a todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias independentemente de 
receberem ou não financiamento da 
União. O gestor orçamental competente 
pode impor sanções administrativas e/ou 
financeiras, nos termos do artigo [96.º, n.º 
2] do Regulamento Financeiro e do artigo 
[145.º] das respetivas normas de execução, 
a qualquer partido político europeu ou 
fundação política europeia que se encontre 
num dos casos referidos no artigo [96.º, n.º 
1] do Regulamento Financeiro não 
abrangidos pelos números anteriores. 

7. As sanções impostas nos termos do 
presente artigo são aplicáveis apenas aos 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias que recebam 
financiamento da União. O gestor 
orçamental competente pode impor 
sanções administrativas e/ou financeiras, 
nos termos do artigo [96.º, n.º 2] do 
Regulamento Financeiro e do artigo [145.º] 
das respetivas normas de execução, a 
qualquer partido político europeu ou 
fundação política europeia que se encontre 
num dos casos referidos no artigo [96.º, n.º 
1] do Regulamento Financeiro não 
abrangidos pelos números anteriores. 

Or. en 
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Alteração  349 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 22 – n.º 7-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 7-A. Antes de tomar uma decisão, o 
Serviço Europeu de Luta Antifraude 
consulta o comité composto por 
personalidades independentes, o qual deve 
emitir um parecer fundamentado no prazo 
de um mês após a receção do pedido de 
parecer. O parecer fundamentado do 
comité composto por personalidades 
independentes deve ser público. 

Or. en 

 

Alteração  350 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 23 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, o Parlamento Europeu deve 
dar ao partido político europeu ou à 
fundação política europeia em causa a 
oportunidade de apresentar as suas 
observações e, se for caso disso, adotar as 
medidas necessárias para corrigir a 
situação dentro de um prazo razoável. 

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, o Serviço Europeu de Luta 
Antifraude deve dar ao partido político 
europeu ou à fundação política europeia 
em causa a oportunidade de apresentar as 
suas observações e, se for caso disso, 
adotar as medidas necessárias para corrigir 
a situação dentro de um prazo razoável. 

Or. en 
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Alteração  351 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 23 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, o Parlamento Europeu deve dar 
ao partido político europeu ou à fundação 
política europeia em causa a oportunidade 
de apresentar as suas observações e, se for 
caso disso, adotar as medidas necessárias 
para corrigir a situação dentro de um prazo 
razoável. 

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, o Parlamento Europeu deve 
solicitar um parecer ao Comité Consultivo 
para a Regulamentação dos Partidos 
Europeus, como definido no artigo 6.º, n.º 
4, alínea a) e dar ao partido político 
europeu ou à fundação política europeia 
em causa a oportunidade de apresentar as 
suas observações e, se for caso disso, 
adotar as medidas necessárias para corrigir 
a situação dentro de um prazo razoável. 

Or. en 

 

Alteração  352 
Rainer Wieland 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 23 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, o Parlamento Europeu deve 
dar ao partido político europeu ou à 
fundação política europeia em causa a 
oportunidade de apresentar as suas 
observações e, se for caso disso, adotar as 
medidas necessárias para corrigir a 
situação dentro de um prazo razoável. 

1. Antes de ser adotada uma decisão final 
quanto a uma das medidas referidas no 
artigo 7.º ou uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, deve ser dada ao partido 
político europeu ou à fundação política 
europeia em causa a oportunidade de 
apresentar as suas observações e, se for 
caso disso, devem ser adotadas as medidas 
necessárias para corrigir a situação dentro 
de um prazo razoável. 

Or. de 
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Alteração  353 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 23 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, o Parlamento Europeu deve 
dar ao partido político europeu ou à 
fundação política europeia em causa a 
oportunidade de apresentar as suas 
observações e, se for caso disso, adotar as 
medidas necessárias para corrigir a 
situação dentro de um prazo razoável. 

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, a Comissão Europeia deve dar 
ao partido político europeu ou à fundação 
política europeia em causa a oportunidade 
de apresentar as suas observações e, se for 
caso disso, adotar as medidas necessárias 
para corrigir a situação dentro de um prazo 
razoável. 

Or. pt 

 

Alteração  354 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 23 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se o Parlamento Europeu considerar 
necessário, pode ouvir outras pessoas 
singulares ou coletivas, incluindo qualquer 
dos queixosos referidos no artigo 7.º, n.º 3. 

2. Antes de tomar uma decisão final, o 
Parlamento Europeu consulta o comité 
composto por personalidades 
independentes. Se o Parlamento Europeu 
considerar necessário, pode ouvir outras 
pessoas singulares ou coletivas, incluindo 
qualquer dos queixosos referidos no 
artigo 7.º, n.º 3. 

Or. en 

 

Alteração  355 
Krišjānis Kariņš 
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Proposta de regulamento 
Artigo 23 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se o Parlamento Europeu considerar 
necessário, pode ouvir outras pessoas 
singulares ou coletivas, incluindo qualquer 
dos queixosos referidos no artigo 7.º, n.º 3. 

2. Se o Serviço Europeu de Luta 
Antifraude considerar necessário, pode 
ouvir outras pessoas singulares ou 
coletivas, incluindo qualquer dos queixosos 
referidos no artigo 7.º, n.º 3. 

Or. en 

 

Alteração  356 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 23 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se o Parlamento Europeu considerar 
necessário, pode ouvir outras pessoas 
singulares ou coletivas, incluindo qualquer 
dos queixosos referidos no artigo 7.º, n.º 3. 

2. Se a Comissão Europeia considerar 
necessário, pode ouvir outras pessoas 
singulares ou coletivas, incluindo qualquer 
dos queixosos referidos no artigo 7.º, n.º 3. 

Or. pt 

 

Alteração  357 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, o mais tardar quatro 
semanas após o Parlamento Europeu ter 
adotado a sua decisão e, posteriormente, 

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, o mais tardar quatro 
semanas após o Serviço Europeu de Luta 
Antifraude ter adotado a sua decisão e, 
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qualquer alteração notificada ao 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
6.º, n.os 6 e 7; 

posteriormente, qualquer alteração 
notificada ao Serviço Europeu de Luta 
Antifraude nos termos do artigo 6.º, 
n.os 6 e 7; 

Or. en 

 

Alteração  358 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, o mais tardar quatro 
semanas após o Parlamento Europeu ter 
adotado a sua decisão e, posteriormente, 
qualquer alteração notificada ao 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
6.º, n.os 6 e 7; 

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, o mais tardar quatro 
semanas após a Comissão Europeia ter 
adotado a sua decisão e, posteriormente, 
qualquer alteração notificada à Comissão 
Europeia nos termos do artigo 6.º, n.os 6 e 
7; 

Or. pt 

 

Alteração  359 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento, o mais tardar 
quatro semanas após o Parlamento 

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento, o mais tardar 
quatro semanas após o Serviço Europeu de 
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Europeu ter adotado a sua decisão; Luta Antifraude ter adotado a sua decisão; 

Or. en 

 

Alteração  360 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento, o mais tardar 
quatro semanas após o Parlamento 
Europeu ter adotado a sua decisão; 

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento, o mais tardar 
quatro semanas após a Comissão Europeia 
ter adotado a sua decisão; 

Or. pt 

 

Alteração  361 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) As demonstrações financeiras anuais e 
os relatórios de auditoria externa referidos 
no artigo 19.º, n.º 1, e, no que respeita às 
fundações políticas europeias, os relatórios 
finais sobre a execução dos respetivos 
programas de trabalho; 

(d) As demonstrações financeiras anuais e 
os relatórios de auditoria externa referidos 
no artigo 19.º, n.º 1, e, no que respeita às 
fundações políticas europeias, os relatórios 
finais sobre a execução dos respetivos 
programas de trabalho; essas informações 
são publicadas o mais tardar seis semanas 
após a sua receção, sendo todas as 
informações financeiras fornecidas num 
formato comparável sob a forma de 
quadros, nomeadamente como dados 
abertos; 
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Or. en 

 

Alteração  362 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.os 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
1 000 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»; 

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.os 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
5 000 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»; 

Or. en 

 

Alteração  363 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.os 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
1 000 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»; 

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.os 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
1 000 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»; essas informações 
são publicadas o mais tardar seis semanas 
após a sua receção, sendo todas as 
informações financeiras fornecidas num 
formato comparável sob a forma de 
quadros, nomeadamente como dados 
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abertos; 

Or. en 

 

Alteração  364 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.os 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
1 000 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»; 

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.os 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
500 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»; 

Or. de 

 

Alteração  365 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea f) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(f) As contribuições a que se refere o artigo 
15.º, n.os 7 e 8, comunicadas pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias, nos termos do artigo 
15.º, n.º 2, incluindo a identidade dos 
membros que as tenham efetuado, com 
exceção das contribuições de pessoas 
singulares não superiores a 1 000 EUR por 
ano e por membro, as quais devem ser 
declaradas como «donativos de pequeno 
montante», 

(f) As contribuições a que se refere o artigo 
15.º, n.os 7 e 8, comunicadas pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias, nos termos do artigo 
15.º, n.º 2, incluindo a identidade dos 
membros que as tenham efetuado, com 
exceção das contribuições de pessoas 
singulares não superiores a 5 000 EUR por 
ano e por membro, as quais devem ser 
declaradas como «donativos de pequeno 
montante», 
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Or. en 

 

Alteração  366 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea f) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(f) As contribuições a que se refere o artigo 
15.º, n.os 7 e 8, comunicadas pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias, nos termos do artigo 
15.º, n.º 2, incluindo a identidade dos 
membros que as tenham efetuado, com 
exceção das contribuições de pessoas 
singulares não superiores a 1 000 EUR por 
ano e por membro, as quais devem ser 
declaradas como «donativos de pequeno 
montante», 

(f) As contribuições a que se refere o artigo 
15.º, n.os 7 e 8, comunicadas pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias, nos termos do artigo 
15.º, n.º 2, incluindo a identidade dos 
membros que as tenham efetuado, com 
exceção das contribuições de pessoas 
singulares não superiores a 500 EUR por 
ano e por membro, as quais devem ser 
declaradas como «donativos de pequeno 
montante», 

Or. de 

 

Alteração  367 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea g) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(g) Os pormenores e os motivos de 
qualquer decisão final adotada pelo 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
22.º, incluindo, se for caso disso, os 
pareceres adotados pelo comité composto 
por personalidades independentes, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, tendo 
devidamente em conta as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001; 

(g) Os pormenores e os motivos de 
qualquer decisão final adotada pelo Serviço 
Europeu de Luta Antifraude nos termos do 
artigo 22.º, incluindo, se for caso disso, os 
pareceres adotados pelo comité composto 
por personalidades independentes, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, tendo 
devidamente em conta as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001; 

Or. en 
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Alteração  368 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea g) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(g) Os pormenores e os motivos de 
qualquer decisão final adotada pelo 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
22.º, incluindo, se for caso disso, os 
pareceres adotados pelo comité composto 
por personalidades independentes, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, 
tendo devidamente em conta as disposições 
do Regulamento (CE) n.º 45/2001; 

(g) Os pormenores e os motivos de 
qualquer decisão final adotada pelo 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
22.º, tendo devidamente em conta as 
disposições do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001; 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 2. 

 

Alteração  369 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea g) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(g) Os pormenores e os motivos de 
qualquer decisão final adotada pelo 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
22.º, incluindo, se for caso disso, os 
pareceres adotados pelo comité composto 
por personalidades independentes, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, tendo 
devidamente em conta as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001; 

(g) Os pormenores e os motivos de 
qualquer decisão final adotada pela 
Comissão Europeia nos termos do artigo 
22.º, incluindo, se for caso disso, os 
pareceres adotados pelo comité composto 
por personalidades independentes, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, tendo 
devidamente em conta as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001; 

Or. pt 
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Alteração  370 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1 – alínea j) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(j) O relatório de avaliação do Parlamento 
Europeu sobre a aplicação do presente 
regulamento e as atividades financiadas, 
como previsto no artigo 27.º. 

(j) O relatório de avaliação da Comissão 
Europeia sobre a aplicação do presente 
regulamento e as atividades financiadas, 
como previsto no artigo 27.º. 

Or. pt 

 

Alteração  371 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Todas as informações publicadas no 
Registo com base no artigo 24.º, n.º 1, 
alíneas c) a g) devem permanecer 
acessíveis ao público no sítio Web 
durante, pelo menos, cinco anos. 

Or. en 

 

Alteração  372 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
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o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros, a identidade das pessoas 
coletivas que são membros, assim como os 
nomes das pessoas singulares que tenham 
autorizado expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros. 

o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros, a identidade das pessoas 
coletivas e singulares que são membros. 
Essas informações são disponibilizadas ao 
público sem qualquer autorização prévia. 

Or. en 

 

Alteração  373 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros, a identidade das pessoas 
coletivas que são membros, assim como os 
nomes das pessoas singulares que tenham 
autorizado expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros. 

2. O Parlamento Europeu publica a lista 
de partidos membros afiliados de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7. 

Or. en 

 

Alteração  374 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, a Comissão publica 
o número total de membros, a identidade 
das pessoas coletivas que são membros, 
assim como os nomes das pessoas 
singulares que tenham autorizado 
expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros. 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros e a identidade das pessoas 
coletivas que são membros. 

Or. de 

Justificação 

Ver alteração ao artigo 4.º, n.º 2, alínea a). 

 

Alteração  375 
Zita Gurmai 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros, a identidade das pessoas 
coletivas que são membros, assim como os 
nomes das pessoas singulares que tenham 
autorizado expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica a identidade das pessoas 
coletivas e singulares que são membros. Os 
partidos políticos europeus e o Parlamento 
Europeu não podem publicar os nomes 
das pessoas singulares que sejam seus 
membros sem o consentimento prévio por 
escrito das mesmas. 
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singulares que sejam seus membros. 

Or. en 

 

Alteração  376 
Helmut Scholz 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, a Comissão publica 
o número total de membros, a identidade 
das pessoas coletivas que são membros, 
assim como os nomes das pessoas 
singulares que tenham autorizado 
expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros. 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros, assim como a identidade das 
pessoas coletivas que são membros. 

Or. de 

 

Alteração  377 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros, a identidade das pessoas 

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, a Comissão 
Europeia publica o número total de 
membros, a identidade das pessoas 
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coletivas que são membros, assim como os 
nomes das pessoas singulares que tenham 
autorizado expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros. 

coletivas que são membros, assim como os 
nomes das pessoas singulares que tenham 
autorizado expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros. 

Or. pt 

 

Alteração  378 
Andrew Duff 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. O Parlamento Europeu publica 
anualmente listas de todos os deputados 
do Parlamento Europeu, dos parlamentos 
nacionais e dos parlamentos ou 
assembleias regionais que sejam membros 
de partidos políticos europeus, juntamente 
com a respetiva afiliação partidária.  

Or. en 

 

Alteração  379 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 



 

AM\924360PT.doc 171/184 PE504.068v01-00 

 PT 

os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pelo 
Parlamento Europeu, pelo OLAF, pelo 
Tribunal de Contas, pelas autoridades 
nacionais competentes e por organismos 
externos ou peritos mandatados por estes. 
Nos termos do artigo 11.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, o Parlamento Europeu 
deve incluir as mesmas informações nos 
convites à apresentação de [contribuições] 
ou de propostas referidos no artigo 13.º, n.º 
1. 

os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pelo 
Parlamento Europeu, pelo OLAF, pelo 
Tribunal de Contas, pelas autoridades 
nacionais competentes e por organismos 
externos ou peritos mandatados por estes. 
Nos termos do artigo 11.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, o Serviço Europeu de 
Luta Antifraude deve incluir as mesmas 
informações nos convites à apresentação de 
[contribuições] ou de propostas referidos 
no artigo 13.º, n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  380 
Louis Michel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 
os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pelo 
Parlamento Europeu, pelo OLAF, pelo 
Tribunal de Contas, pelas autoridades 
nacionais competentes e por organismos 
externos ou peritos mandatados por estes. 
Nos termos do artigo 11.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, o Parlamento Europeu 
deve incluir as mesmas informações nos 
convites à apresentação de [contribuições] 
ou de propostas referidos no artigo 13.º, n.º 
1. 

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 
os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pelo 
Parlamento Europeu, pelo OLAF, pela 
Comissão Mista composta pelo 
Parlamento Europeu e pelo Tribunal de 
Contas, pelas autoridades nacionais 
competentes e por organismos externos ou 
peritos mandatados por estes. Nos termos 
do artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 
45/2001, o Parlamento Europeu deve 
incluir as mesmas informações nos 
convites à apresentação de [contribuições] 
ou de propostas referidos no artigo 13.º, n.º 
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1. 

Or. fr 

Alteração  381 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 24 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 
os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pelo 
Parlamento Europeu, pelo OLAF, pelo 
Tribunal de Contas, pelas autoridades 
nacionais competentes e por organismos 
externos ou peritos mandatados por estes. 
Nos termos do artigo 11.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, o Parlamento Europeu 
deve incluir as mesmas informações nos 
convites à apresentação de [contribuições] 
ou de propostas referidos no artigo 13.º, n.º 
1. 

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 
os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pela 
Comissão Europeia, pelo OLAF, pelo 
Tribunal de Contas, pelas autoridades 
nacionais competentes e por organismos 
externos ou peritos mandatados por estes. 
Nos termos do artigo 11.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, a Comissão Europeia 
deve incluir as mesmas informações nos 
convites à apresentação de [contribuições] 
ou de propostas referidos no artigo 13.º, n.º 
1. 

Or. pt 

 

Alteração  382 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, o 

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, o Serviço 
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Parlamento Europeu e o Comité referido 
no artigo 7.º, n.º 2, devem respeitar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 45/2001. 
Para efeitos do tratamento de dados 
pessoais, são considerados responsáveis 
pelo tratamento dos dados, em 
conformidade com o artigo 2.º, alínea d), 
do Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

Europeu de Luta Antifraude e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem respeitar 
o disposto no Regulamento (CE) n.º 
45/2001. Para efeitos do tratamento de 
dados pessoais, são considerados 
responsáveis pelo tratamento dos dados, 
em conformidade com o artigo 2.º, 
alínea d), do Regulamento (CE) n.º 
45/2001. 

Or. en 

 

Alteração  383 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, o 
Parlamento Europeu e o Comité referido 
no artigo 7.º, n.º 2, devem respeitar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 45/2001. 
Para efeitos do tratamento de dados 
pessoais, são considerados responsáveis 
pelo tratamento dos dados, em 
conformidade com o artigo 2.º, alínea d), 
do Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, o 
Parlamento Europeu deve respeitar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 45/2001. 
Para efeitos do tratamento de dados 
pessoais, é considerado responsável pelo 
tratamento dos dados, em conformidade 
com o artigo 2.º, alínea d), do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 2. 

 

Alteração  384 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, o 
Parlamento Europeu e o Comité referido 
no artigo 7.º, n.º 2, devem respeitar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 45/2001. 
Para efeitos do tratamento de dados 
pessoais, são considerados responsáveis 
pelo tratamento dos dados, em 
conformidade com o artigo 2.º, alínea d), 
do Regulamento (CE) n.º 45/2001. 

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, a 
Comissão Europeia e o Comité referido no 
artigo 7.º, n.º 2, devem respeitar o disposto 
no Regulamento (CE) n.º 45/2001. Para 
efeitos do tratamento de dados pessoais, 
são considerados responsáveis pelo 
tratamento dos dados, em conformidade 
com o artigo 2.º, alínea d), do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001. 

Or. pt 

 

Alteração  385 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar 
24 meses após a publicação dos elementos 
pertinentes. 

3. O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
e o Comité referido no artigo 7.º, n.º 2, 
devem assegurar que os dados pessoais 
recolhidos ao abrigo do presente 
regulamento não são utilizados para outros 
fins do que assegurar a legalidade, a 
regularidade e a transparência do 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, assim como da composição dos 
partidos políticos europeus. Em 
conformidade com o artigo 24.º, os dados 
pessoais em causa devem ser destruídos o 
mais tardar 24 meses após a publicação dos 
elementos pertinentes. 

Or. en 

 

Alteração  386 
Manfred Weber 
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Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar 
24 meses após a publicação dos elementos 
pertinentes. 

3. O Parlamento Europeu deve assegurar 
que os dados pessoais recolhidos ao abrigo 
do presente regulamento não são utilizados 
para outros fins do que assegurar a 
legalidade, a regularidade e a transparência 
do financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, assim como da composição dos 
partidos políticos europeus. Em 
conformidade com o artigo 24.º, os dados 
pessoais em causa devem ser destruídos o 
mais tardar 24 meses após a publicação dos 
elementos pertinentes. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 2. 

 

Alteração  387 
Stanimir Ilchev 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
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composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar 
24 meses após a publicação dos elementos 
pertinentes. 

composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar 5 anos 
após a publicação dos elementos 
pertinentes, mas não antes de decorridos 6 
meses após as próximas eleições para o 
Parlamento Europeu. 

Or. en 

 

Alteração  388 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o artigo 
24.º, os dados pessoais em causa devem ser 
destruídos o mais tardar 24 meses após a 
publicação dos elementos pertinentes. 

3. A Comissão Europeia e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o artigo 
24.º, os dados pessoais em causa devem ser 
destruídos o mais tardar 24 meses após a 
publicação dos elementos pertinentes. 

Or. pt 

 

Alteração  389 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. As autoridades nacionais competentes e 
os organismos independentes ou peritos 
mandatados para fiscalizar as contas só 
podem utilizar os dados pessoais 
recolhidos para controlar o financiamento 
dos partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias. Em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3, após 
terem sido comunicados ao Parlamento 
Europeu, esses dados pessoais devem ser 
destruídos nos termos da legislação 
nacional aplicável. 

4. As autoridades nacionais competentes e 
os organismos independentes ou peritos 
mandatados para fiscalizar as contas só 
podem utilizar os dados pessoais 
recolhidos para controlar o financiamento 
dos partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias. Em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3, após 
terem sido comunicados ao Serviço 
Europeu de Luta Antifraude, esses dados 
pessoais devem ser destruídos nos termos 
da legislação nacional aplicável. 

Or. en 

 

Alteração  390 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

4. As autoridades nacionais competentes e 
os organismos independentes ou peritos 
mandatados para fiscalizar as contas só 
podem utilizar os dados pessoais 
recolhidos para controlar o financiamento 
dos partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias. Em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3, após 
terem sido comunicados ao Parlamento 
Europeu, esses dados pessoais devem ser 
destruídos nos termos da legislação 
nacional aplicável. 

4. As autoridades nacionais competentes e 
os organismos independentes ou peritos 
mandatados para fiscalizar as contas só 
podem utilizar os dados pessoais 
recolhidos para controlar o financiamento 
dos partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias. Em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3, após 
terem sido comunicados à Comissão 
Europeia, esses dados pessoais devem ser 
destruídos nos termos da legislação 
nacional aplicável. 

Or. pt 

 

Alteração  391 
Krišjānis Kariņš 
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Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu e o 
Comité previsto no artigo 7.º, n.º 2, 
respeitam e protegem os direitos e 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Comité. 

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Serviço Europeu de Luta 
Antifraude e o Comité previsto no artigo 
7.º, n.º 2, respeitam e protegem os direitos 
e liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Serviço 
Europeu de Luta Antifraude ou pelo 
Comité. 

Or. en 

 

Alteração  392 
Manfred Weber 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu e o 
Comité previsto no artigo 7.º, n.º 2, 
respeitam e protegem os direitos e 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu respeite 
e proteja os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares 
quanto ao tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento. Sem 
prejuízo de um recurso judicial, qualquer 
titular dos dados pode apresentar uma 
reclamação à Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados se considerar que o 
direito à proteção dos seus dados pessoais 
foi violado na sequência do tratamento 
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dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Comité. 

desses dados pelo Parlamento Europeu. 

Or. de 

Justificação 

Consequência lógica da alteração ao artigo 7.º, n.º 2, parágrafo 2. 

Alteração  393 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 25 – n.º 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu e o 
Comité previsto no artigo 7.º, n.º 2, 
respeitam e protegem os direitos e 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Comité. 

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que a Comissão Europeia e o 
Comité previsto no artigo 7.º, n.º 2, 
respeitam e protegem os direitos e 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Comité. 

Or. pt 

 

Alteração  394 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 26 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. O Parlamento Europeu deve prever vias 
de recurso administrativas adequadas 
relativamente a todas as decisões em 
matéria de registo dos estatutos, 
financiamentos ou sanções. 

1. O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
deve prever vias de recurso administrativas 
adequadas relativamente a todas as 
decisões em matéria de registo dos 
estatutos, financiamentos ou sanções. 

Or. en 

 

Alteração  395 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 26 – n.º 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Parlamento Europeu deve prever vias 
de recurso administrativas adequadas 
relativamente a todas as decisões em 
matéria de registo dos estatutos, 
financiamentos ou sanções. 

1. A Comissão Europeia deve prever vias 
de recurso administrativas adequadas 
relativamente a todas as decisões em 
matéria de registo dos estatutos, 
financiamentos ou sanções. 

Or. pt 

 

Alteração  396 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 26 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os procedimentos de recurso 
administrativo não têm efeito suspensivo. 
O Parlamento Europeu pode, no entanto, 
se considerar que as circunstâncias o 
exigem, suspender a aplicação de qualquer 
decisão que tenha adotado. 

2. Os procedimentos de recurso 
administrativo não têm efeito suspensivo. 
O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
pode, no entanto, se considerar que as 
circunstâncias o exigem, suspender a 
aplicação de qualquer decisão que tenha 
adotado. 
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Or. en 

 

Alteração  397 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 26 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os procedimentos de recurso 
administrativo não têm efeito suspensivo. 
O Parlamento Europeu pode, no entanto, 
se considerar que as circunstâncias o 
exigem, suspender a aplicação de qualquer 
decisão que tenha adotado. 

2. Os procedimentos de recurso 
administrativo não têm efeito suspensivo. 
A Comissão Europeia pode, no entanto, se 
considerar que as circunstâncias o exigem, 
suspender a aplicação de qualquer decisão 
que tenha adotado. 

Or. pt 

 

Alteração  398 
Krišjānis Kariņš 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 27 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu publica, até 1 de 
julho do terceiro ano seguinte à realização 
de eleições para o Parlamento Europeu, um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento e as atividades financiadas. 
Esse relatório deve indicar, se for caso 
disso, as eventuais alterações a introduzir 
ao estatuto e aos sistemas de 
financiamento. 

O Serviço Europeu de Luta Antifraude 
publica, até 1 de julho do terceiro ano 
seguinte à realização de eleições para o 
Parlamento Europeu, um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento e as 
atividades financiadas. Esse relatório deve 
indicar, se for caso disso, as eventuais 
alterações a introduzir ao estatuto e aos 
sistemas de financiamento. 

Or. en 

 

Alteração  399 
Stanimir Ilchev 
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Proposta de regulamento 
Artigo 27 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu publica, até 1 de 
julho do terceiro ano seguinte à 
realização de eleições para o Parlamento 
Europeu, um relatório sobre a aplicação 
do presente regulamento e as atividades 
financiadas. Esse relatório deve indicar, se 
for caso disso, as eventuais alterações a 
introduzir ao estatuto e aos sistemas de 
financiamento. 

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, o mais tardar seis 
meses a contar da data de aplicação do 
presente regulamento, um relatório sobre o 
seu funcionamento e efeitos. Esse 
relatório é acompanhado, se necessário, 
de propostas legislativas que 
pormenorizem a aplicação das disposições 
do presente regulamento, ou que o 
alterem. 

Or. en 

 

Alteração  400 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 27 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

O Parlamento Europeu publica, até 1 de 
julho do terceiro ano seguinte à realização 
de eleições para o Parlamento Europeu, um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento e as atividades financiadas. 
Esse relatório deve indicar, se for caso 
disso, as eventuais alterações a introduzir 
ao estatuto e aos sistemas de 
financiamento. 

A Comissão Europeia publica, até 1 de 
julho do terceiro ano seguinte à realização 
de eleições para o Parlamento Europeu, um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento e as atividades financiadas. 
Esse relatório deve indicar, se for caso 
disso, as eventuais alterações a introduzir 
ao estatuto e aos sistemas de 
financiamento. 

Or. pt 

 

Alteração  401 
Gerald Häfner 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 28 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

 O Parlamento Europeu adota uma decisão 
que estabeleça as normas e os 
procedimentos de execução do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à criação do Registo. 

O Parlamento Europeu adota uma decisão 
que estabeleça as normas e os 
procedimentos de execução do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à criação do Registo e do Comité 
Consultivo para a Regulamentação dos 
Partidos Europeus. 

Or. en 

 

Alteração  402 
Paulo Rangel 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 28 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

O Parlamento Europeu adota uma decisão 
que estabeleça as normas e os 
procedimentos de execução do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à criação do Registo. 

A Comissão Europeia adota uma decisão 
que estabeleça as normas e os 
procedimentos de execução do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à criação do Registo. 

Or. pt 

Alteração  403 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Proposta de regulamento 
Artigo 30 – parágrafo 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Os partidos e as fundações europeias 
devem, no prazo de um ano a contar da 
data de aplicação do presente 
regulamento, adaptar o seu estatuto para 
que cumpra integralmente os requisitos 
do presente regulamento. 
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Or. en 

 


