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Amendamentul 34
Zita Gurmai, Jo Leinen

Proiect de rezoluție legislativă
Alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1a. Îi solicită Comisiei să-și continue 
activitatea în legătură cu modalitățile 
unui statut juridic autentic pentru 
partidele politice europene și ale unei 
personalități juridice proprii, bazate direct 
și exclusiv pe legislația Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 35
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea Europeană funcționează în 
conformitate cu principiul „democrației 
reprezentative”, astfel cum se prevede la 
articolul 10 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 36
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Partidele politice europene cu adevărat 
transnaționale și fundațiile politice 
europene afiliate acestora au de îndeplinit 

(4) Partidele politice europene cu adevărat 
transnaționale și fundațiile politice 
europene afiliate acestora au de îndeplinit 
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un rol esențial pentru ca cetățenii să se 
poată exprima la nivel european prin 
reducerea diferențelor între politicile la 
nivel național și la nivelul Uniunii.

un rol esențial pentru ca cetățenii să se 
poată exprima la nivel european.

Or. en

Amendamentul 37
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Partidele politice europene cu adevărat 
transnaționale și fundațiile politice 
europene afiliate acestora au de îndeplinit 
un rol esențial pentru ca cetățenii să se 
poată exprima la nivel european prin 
reducerea diferențelor între politicile la 
nivel național și la nivelul Uniunii.

(4) Partidele politice europene cu adevărat 
transnaționale și fundațiile politice 
europene afiliate acestora au de îndeplinit 
un rol esențial pentru ca cetățenii să se 
poată exprima la nivel european prin 
reducerea diferențelor între politicile la 
nivel regional, național și la nivelul 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 38
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ca o recunoaștere a misiunii conferite 
partidelor politice europene prin tratat și în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină și recunoaștere în toate 
statele membre.

(7) Ca o recunoaștere a misiunii conferite 
partidelor politice europene prin tratat și în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină în toate statele membre.



AM\924360RO.doc 5/184 PE504.068v01-00

RO

Or. en

Justificare

Capacitatea juridică deplină implică „recunoașterea juridică”.

Amendamentul 39
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ca o recunoaștere a misiunii conferite
partidelor politice europene prin tratat și în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină și recunoaștere în toate 
statele membre.

(7) Misiunea conferită partidelor politice 
europene prin tratat va fi recunoscută și, în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină și recunoaștere în toate 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 40
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ca o recunoaștere a misiunii conferite 
partidelor politice europene prin tratat și în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină și recunoaștere în toate 
statele membre.

(7) Ca o recunoaștere a misiunii conferite 
partidelor politice europene prin tratat și în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină și recunoaștere în toate 
statele membre. La timpul potrivit, în 
urma unei perioade de revizuire, Comisia 
ar trebui să ia în considerare posibilitatea 
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prezentării unor propuneri de consolidare 
a statutului juridic independent al 
fundațiilor și partidelor politice europene. 

Or. en

Amendamentul 41
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ca o recunoaștere a misiunii conferite 
partidelor politice europene prin tratat și în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină și recunoaștere în toate 
statele membre.

(7) Ca o recunoaștere a misiunii conferite 
partidelor politice europene prin tratat și în 
scopul de a facilita activitatea acestora, ar 
trebui stabilit un statut juridic european 
specific pentru partidele politice europene 
și pentru fundațiile politice europene 
afiliate acestora, oferindu-le capacitate 
juridică deplină și recunoaștere în toate 
statele membre. Condițiile pentru 
recunoaștere și finanțare nu ar trebui 
însă să fie într-atât de oneroase, încât să 
limiteze finanțarea acelor partide politice 
europene și a acelor fundații politice 
europene afiliate care sunt deja 
constituite.

Or. en

Amendamentul 42
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Partidele politice europene și 
fundațiile politice europene vor avea 
drepturi, obligații și responsabilități 
speciale și se vor conforma, prin urmare, 
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unor modele organizaționale compatibile.

Or. en

Amendamentul 43
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite procedurile care 
trebuie urmate de către partidele politice 
europene și de către fundațiile politice 
europene afiliate acestora pentru a obține 
un statut juridic european în temeiul 
prezentului regulament, precum și 
procedurile și criteriile care trebuie 
respectate pentru a se ajunge la o decizie 
cu privire la acordarea unei astfel de 
statut juridic european. De asemenea, este 
necesar să se stabilească procedurile pentru 
cazurile în care un partid politic european 
sau o fundație politică europeană poate 
pierde sau renunța la propriul statut juridic 
european.

(8) Ar trebui stabilite procedurile care 
trebuie urmate de către partidele politice 
europene și de către fundațiile politice 
europene afiliate acestora pentru a obține 
sau a renunța la un statut juridic european 
în temeiul prezentului regulament pe calea 
înregistrării formale la Parlamentul 
European, precum și procedurile și 
criteriile care trebuie respectate la 
înregistrare de către însuși Parlamentul 
European. De asemenea, este necesar să se 
stabilească procedurile pentru cazurile în 
care un partid politic european sau o 
fundație politică europeană își poate pierde 
propriul statut juridic european.

Or. de

Amendamentul 44
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate de normele de fond prevăzute 
de prezentul regulament, precum și de 
legislația națională a statelor membre, în
special de legislația statului membru în

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate de normele prevăzute de 
prezentul regulament și numai atunci când 
este necesar de legislația statelor membre 
în care își au sediul, .
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care își au sediul și în sensul cărora ar 
trebui să identifice forma juridică 
adecvată, care trebuie să corespundă unei 
forme de entitate juridică recunoscută în 
cadrul ordinii juridice a statului membru 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 45
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate de normele de fond prevăzute 
de prezentul regulament, precum și de 
legislația națională a statelor membre, în 
special de legislația statului membru în 
care își au sediul și în sensul cărora ar 
trebui să identifice forma juridică 
adecvată, care trebuie să corespundă unei 
forme de entitate juridică recunoscută în 
cadrul ordinii juridice a statului membru 
respectiv.

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate de normele de fond prevăzute 
de prezentul regulament și, în ceea ce 
privește aspectele care nu sunt 
reglementate, sau sunt reglementate doar 
parțial de prezentul regulament, de 
legislația națională a statelor membre, în 
special de legislația statului membru în 
care își au sediul.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 2 din proiectul de raport. 

Amendamentul 46
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate de normele de fond prevăzute 
de prezentul regulament, precum și de 
legislația națională a statelor membre, în 
special de legislația statului membru în 
care își au sediul și în sensul cărora ar 
trebui să identifice forma juridică 
adecvată, care trebuie să corespundă unei 
forme de entitate juridică recunoscută în 
cadrul ordinii juridice a statului membru 
respectiv.

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate, în ceea ce privește normele 
de fond prevăzute de prezentul regulament,
de aceeași legislație ca și celelalte 
instituții europene, indiferent de statul
membru în care își au sediul, .

Or. de

Amendamentul 47
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate de normele de fond prevăzute 
de prezentul regulament, precum și de 
legislația națională a statelor membre, în 
special de legislația statului membru în 
care își au sediul și în sensul cărora ar 
trebui să identifice forma juridică 
adecvată, care trebuie să corespundă unei 
forme de entitate juridică recunoscută în 
cadrul ordinii juridice a statului membru 
respectiv.

(9) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene ar trebui să fie 
reglementate de normele de fond prevăzute 
de prezentul regulament și, în ceea ce 
privește aspectele care nu sunt 
reglementate, sau sunt reglementate doar 
parțial de prezentul regulament, de
legislația națională a statelor membre, în 
special de legislația statului membru în 
care își au sediul.

Or. en

Amendamentul 48
Gerald Häfner
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora, care doresc să obțină 
recunoașterea ca atare la nivel european 
prin intermediul unui statut juridic 
european și să primească fonduri publice 
din bugetul general al Uniunii Europene, ar 
trebui să respecte anumite principii și să 
îndeplinească anumite condiții. În special, 
este necesar ca partidele politice europene 
și fundațiile politice europene afiliate 
acestora să respecte valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

(10) Partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora, care doresc să obțină 
recunoașterea ca atare la nivel european 
prin intermediul unui statut juridic 
european și să primească fonduri publice 
din bugetul general al Uniunii Europene, ar 
trebui să respecte anumite principii și să 
îndeplinească anumite condiții. În special, 
este necesar ca partidele politice europene 
și fundațiile politice europene afiliate 
acestora să respecte valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Pentru a garanta o viață 
democratică pluralistă în Uniunea 
Europeană și pentru a asigura aplicarea 
normelor în materie de transparență și 
supraveghere în cazul unui număr maxim 
de alianțe, pragul de înregistrare a 
partidelor politice europene nu ar trebui 
corelat cu succesul electoral înregistrat 
anterior, ci ar trebui să deschidă calea 
competiției pentru toate alianțele politice 
transnaționale bine organizate.

Or. en

Amendamentul 49
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui să fie stabilite principiile și 
cerințele minime privind guvernarea și 
organizarea internă a partidelor politice 

(11) Ar trebui să fie stabilite principiile și 
cerințele minime privind guvernarea și 
organizarea internă a partidelor politice 
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europene, în special pentru asigurarea 
angajamentului și respectarea standardelor 
ridicate ale democrației interne de partid. 
Statutul unui partid politic european sau al 
unei fundații politice europene ar trebui să 
conțină, de asemenea, o serie de dispoziții 
administrative și juridice de bază.

europene, în special pentru asigurarea 
angajamentului și respectarea standardelor 
ridicate ale democrației interne de partid, 
îndeosebi în ceea ce privește procedurile 
de selectare a candidaților și de alcătuire 
a listelor pentru alegerile în Parlamentul 
European prin partidele membre care le 
constituie. Statutul unui partid politic 
european sau al unei fundații politice 
europene ar trebui să conțină, de asemenea, 
o serie de dispoziții administrative și 
juridice de bază.

Or. en

Amendamentul 50
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din 
bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să se limiteze la partidele politice 
europene și la fundațiile politice europene 
afiliate acestora, care au fost recunoscute 
ca atare și care au obținut un statut juridic 
european. Cu toate că este crucial să se 
asigure că nu se prevăd condiții excesive 
pentru înființarea unui partid politic 
european și că acestea pot fi îndeplinite în 
cel mai scurt timp de către alianțele 
transnaționale, organizate și serioase, de 
partide politice sau de persoane fizice sau 
ambele, este necesar să se stabilească, de 
asemenea, criterii proporționale de alocare 
a unor resurse limitate din bugetul UE, care 
să demonstreze în mod obiectiv ambiția 
europeană și sprijinul electoral efectiv al 
unui partid politic european. Un astfel de 
criteriu se întemeiază cel mai bine pe 
rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 
European, la care partidele politice 
europene au obligația de a participa în 

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din 
bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să se limiteze la partidele politice 
europene și la fundațiile politice europene 
afiliate acestora, care au fost recunoscute 
ca atare și care au obținut un statut juridic 
european. Cu toate că este crucial să se 
asigure că nu se prevăd condiții excesive 
pentru înființarea unui partid politic 
european și că acestea pot fi îndeplinite în 
cel mai scurt timp de către alianțele 
transnaționale, organizate și serioase, de 
partide politice sau de persoane fizice sau 
ambele, este necesar să se stabilească, de 
asemenea, criterii proporționale de alocare 
a unor resurse limitate din bugetul UE, care 
să demonstreze în mod obiectiv ambiția 
europeană și sprijinul electoral efectiv al 
unui partid politic european. Un astfel de 
criteriu se întemeiază cel mai bine pe 
rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 
European, la care partidele politice 
europene au obligația de a participa în 
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temeiul prezentului regulament, astfel încât 
să se ofere un indiciu clar cu privire la 
recunoașterea electorală a unui partid 
politic european. Criteriul ar trebui să 
reflecte rolul Parlamentului European de 
reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, 
atribuit în temeiul articolului 10 alineatul
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, precum și obiectivul partidelor 
politice europene de a participa pe deplin la 
viața democratică a Uniunii și de a deveni 
actori activi în democrația reprezentativă a 
Europei, pentru a exprima în mod real 
părerile, opiniile și voința politică a 
cetățenilor Uniunii. Prin urmare, 
eligibilitatea pentru finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene ar trebui 
limitată la partidele politice europene care 
sunt reprezentate în Parlamentul European 
de cel puțin unul dintre membrii săi și la 
fundațiile politice europene care depun o 
solicitare printr-un partid politic european 
care este reprezentat în Parlamentul 
European de cel puțin unul dintre membrii 
săi.

temeiul prezentului regulament, astfel încât 
să se ofere un indiciu clar cu privire la 
recunoașterea electorală a unui partid 
politic european. Criteriul ar trebui să 
reflecte rolul Parlamentului European de 
reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, 
atribuit în temeiul articolului 10 alineatul
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, precum și obiectivul partidelor 
politice europene de a participa pe deplin la 
viața democratică a Uniunii și de a deveni 
actori activi în democrația reprezentativă a 
Europei, pentru a exprima în mod real 
părerile, opiniile și voința politică a 
cetățenilor Uniunii. Prin urmare, 
eligibilitatea pentru finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene ar trebui 
limitată la partidele politice europene care 
sunt reprezentate în Parlamentul European 
de cel puțin unul dintre membrii săi sau 
care au obținut un nivel minim de sprijin 
electoral într-un număr semnificativ de 
state membre la ultimele alegeri pentru 
Parlamentul European, și la fundațiile 
politice europene care depun o solicitare 
printr-un partid politic european care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 51
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din 
bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să se limiteze la partidele politice 
europene și la fundațiile politice europene 
afiliate acestora, care au fost recunoscute 
ca atare și care au obținut un statut 
juridic european. Cu toate că este crucial 

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din 
bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să se limiteze la partidele politice 
europene și la fundațiile politice europene 
afiliate acestora care sunt înregistrate. Cu 
toate că este crucial să se asigure că nu se 
prevăd condiții excesive pentru înființarea 
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să se asigure că nu se prevăd condiții 
excesive pentru înființarea unui partid 
politic european și că acestea pot fi 
îndeplinite în cel mai scurt timp de către 
alianțele transnaționale, organizate și 
serioase, de partide politice sau de 
persoane fizice sau ambele, este necesar să 
se stabilească, de asemenea, criterii 
proporționale de alocare a unor resurse 
limitate din bugetul UE, care să 
demonstreze în mod obiectiv ambiția 
europeană și sprijinul electoral efectiv al 
unui partid politic european. Un astfel de 
criteriu se întemeiază cel mai bine pe 
rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 
European, la care partidele politice 
europene au obligația de a participa în 
temeiul prezentului regulament, astfel încât 
să se ofere un indiciu clar cu privire la 
recunoașterea electorală a unui partid 
politic european. Criteriul ar trebui să 
reflecte rolul Parlamentului European de 
reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, 
atribuit în temeiul articolului 10 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, precum și obiectivul partidelor 
politice europene de a participa pe deplin la 
viața democratică a Uniunii și de a deveni 
actori activi în democrația reprezentativă a 
Europei, pentru a exprima în mod real 
părerile, opiniile și voința politică a 
cetățenilor Uniunii. Prin urmare, 
eligibilitatea pentru finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene ar trebui 
limitată la partidele politice europene care 
sunt reprezentate în Parlamentul European 
de cel puțin unul dintre membrii săi și la 
fundațiile politice europene care depun o 
solicitare printr-un partid politic european 
care este reprezentat în Parlamentul 
European de cel puțin unul dintre membrii 
săi.

unui partid politic european și că acestea 
pot fi îndeplinite în cel mai scurt timp de 
către alianțele transnaționale, organizate și 
serioase, de partide politice sau de 
persoane fizice sau ambele, este necesar să 
se stabilească, de asemenea, criterii de 
alocare a unor resurse din bugetul UE, care 
să demonstreze în mod obiectiv ambiția 
europeană și sprijinul electoral efectiv al 
unui partid politic european. Un astfel de 
criteriu se întemeiază cel mai bine pe 
rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 
European, la care partidele politice 
europene au obligația de a participa în 
temeiul prezentului regulament, astfel încât 
să se ofere un indiciu clar cu privire la 
recunoașterea electorală a unui partid 
politic european. Criteriul ar trebui să 
reflecte rolul Parlamentului European de 
reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, 
atribuit în temeiul articolului 10 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, precum și intenția partidelor 
politice europene de a participa pe deplin la 
viața democratică a Uniunii și de a deveni 
actori activi în democrația reprezentativă a 
Europei, pentru a exprima în mod real 
părerile, opiniile și voința politică a 
cetățenilor Uniunii. Prin urmare, 
eligibilitatea pentru finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene ar trebui 
limitată la partidele politice europene care 
sunt reprezentate în Parlamentul European 
de cel puțin unul dintre membrii săi și la 
fundațiile politice europene care depun o 
solicitare printr-un partid politic european 
care este reprezentat în Parlamentul 
European de cel puțin unul dintre membrii 
săi.

Or. de
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Amendamentul 52
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a spori transparența finanțării 
partidelor politice europene, și pentru a 
evita posibilele abuzuri privind normele de 
finanțare, un membru al Parlamentului 
European ar trebui, exclusiv în scopul 
finanțării, să fie considerat drept membru 
al unui singur partid politic european, care 
ar trebui, atunci când este relevant, să fie 
cel la care este afiliat partidul său politic 
național sau regional la data finală de 
depunere a cererilor.

(13) Pentru a spori transparența 
recunoașterii și finanțării partidelor 
politice europene și pentru a evita 
posibilele abuzuri privind normele de 
finanțare, un membru al Parlamentului 
European ar trebui, exclusiv în scopul 
finanțării, să fie considerat drept membru 
al unui singur partid politic european, care 
ar trebui, atunci când este relevant, să fie 
cel la care este afiliat partidul său politic 
național sau regional la data finală de 
depunere a cererilor.
(Deplasați acest amendament la 11a)

Or. en

Amendamentul 53
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Multe state membre acordă un 
tratament fiscal favorabil în cazul 
donațiilor destinate partidelor politice și 
fundațiilor politice interne atât pentru 
beneficiar, cât și pentru donatori. Având 
în vedere necesitatea de a se încuraja 
dezvoltarea resurselor proprii ale 
partidelor politice europene și ale 
fundațiilor politice europene, este 
important ca acest tratament fiscal 
favorabil să fie disponibil în mod automat 
și partidelor politice europene, fundațiilor 
politice europene și donatorilor lor, în 
cazul donațiilor efectuate în la nivel 

eliminat
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național sau transfrontalier.

Or. en

Amendamentul 54
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Partidele politice europene ar trebui să 
poată finanța campanii desfășurate în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, în timp ce finanțarea și limitarea 
cheltuielilor electorale în legătură cu 
partidele și candidații la aceste alegeri ar 
trebui să fie reglementate de normele 
aplicabile în fiecare stat membru. Pentru a 
contribui la creșterea conștiinței politice 
europene a cetățenilor Uniunii și pentru a 
intensifica transparența procesului electoral 
european, partidele politice europene ar 
trebui să fie încurajate să informeze 
cetățenii în timpul alegerilor pentru 
Parlamentul European cu privire la 
legăturile lor cu partidele politice naționale 
afiliate și candidații naționali.

(17) Partidele politice europene ar trebui să 
poată finanța campanii desfășurate în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, în timp ce finanțarea și limitarea 
cheltuielilor electorale în legătură cu 
partidele și candidații la aceste alegeri ar 
trebui să fie stabilite în acte delegate. 
Pentru a contribui la creșterea conștiinței 
politice europene a cetățenilor Uniunii și 
pentru a intensifica transparența procesului 
electoral european, partidele politice 
europene ar trebui să fie încurajate să 
informeze cetățenii în timpul alegerilor 
pentru Parlamentul European cu privire la 
legăturile lor cu partidele politice naționale 
afiliate și candidații naționali.

Or. en

Amendamentul 55
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Partidele politice europene ar trebui să 
poată finanța campanii desfășurate în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, în timp ce finanțarea și limitarea 

(17) Partidele politice europene ar trebui să 
își poată finanța propriile campanii 
desfășurate în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European, în timp ce 
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cheltuielilor electorale în legătură cu 
partidele și candidații la aceste alegeri ar 
trebui să fie reglementate de normele 
aplicabile în fiecare stat membru. Pentru a 
contribui la creșterea conștiinței politice 
europene a cetățenilor Uniunii și pentru a 
intensifica transparența procesului electoral 
european, partidele politice europene ar 
trebui să fie încurajate să informeze 
cetățenii în timpul alegerilor pentru 
Parlamentul European cu privire la 
legăturile lor cu partidele politice naționale 
afiliate și candidații naționali.

finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale în legătură cu partidele și 
candidații la aceste alegeri ar trebui să fie 
reglementate de normele aplicabile în 
fiecare stat membru. Pentru a contribui la 
creșterea conștiinței politice europene a 
cetățenilor Uniunii și pentru a intensifica 
transparența procesului electoral european, 
partidele politice europene ar trebui să fie 
încurajate să informeze cetățenii în timpul 
alegerilor pentru Parlamentul European cu 
privire la legăturile lor cu partidele politice 
naționale afiliate și candidații naționali.

Or. de

Amendamentul 56
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Partidele politice europene ar trebui 
să fie în măsură să finanțeze campanii 
desfășurate în contextul unor 
referendumuri în unul sau mai multe 
state membre legate direct de chestiuni 
care privesc Uniunea Europeană, în timp 
ce finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru partidele și candidații 
din cadrul acestor campanii pentru 
referendumuri ar trebui să fie stabilite în 
acte delegate.

Or. en

Amendamentul 57
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Partidele politice europene nu ar 
trebui să finanțeze, în mod direct sau 
indirect, alte partide politice și, în special, 
partide naționale sau candidați naționali. 
Fundațiile politice europene nu trebuie să 
finanțeze, în mod direct sau indirect, 
partide politice europene sau naționale, și 
nici candidați europeni sau naționali. În 
plus, partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora nu ar trebui să finanțeze campanii 
pentru referendumuri naționale. Aceste 
principii sunt o reflectare a Declarației nr. 
11 privind articolul 191 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, 
anexată Actului final al Tratatului de la 
Nisa.

(18) Partidele politice europene nu ar 
trebui să finanțeze, în mod direct sau 
indirect, alte partide politice și, în special, 
partide naționale sau candidați naționali. 
Fundațiile politice europene nu trebuie să 
finanțeze, în mod direct sau indirect, 
partide politice europene sau naționale, și 
nici candidați europeni sau naționali. În 
plus, partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora nu ar trebui să finanțeze campanii
pentru referendumuri naționale, regionale 
sau locale care nu privesc chestiuni legate 
de Uniunea Europeană. 

Or. en

Amendamentul 58
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Partidele politice europene nu ar 
trebui să finanțeze, în mod direct sau 
indirect, alte partide politice și, în special, 
partide naționale sau candidați naționali. 
Fundațiile politice europene nu trebuie să 
finanțeze, în mod direct sau indirect, 
partide politice europene sau naționale, și 
nici candidați europeni sau naționali. În 
plus, partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora nu ar trebui să finanțeze campanii 
pentru referendumuri naționale. Aceste 
principii sunt o reflectare a Declarației nr. 
11 privind articolul 191 din Tratatul de 
instituire a Comunității Europene, anexată 

(18) Partidele politice europene nu pot 
finanța, în mod direct sau indirect, partide 
politice și, în special, partide naționale sau 
candidați naționali. Fundațiile politice 
europene nu pot finanța, în mod direct sau 
indirect, partide politice europene sau 
naționale, și nici candidați europeni sau 
naționali. În plus, partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
afiliate acestora nu pot finanța campanii 
pentru referendumuri naționale sau 
regionale care privesc chestiuni pur 
naționale sau regionale. Aceste principii 
sunt o reflectare a Declarației nr. 11 
privind articolul 191 din Tratatul de 
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Actului final al Tratatului de la Nisa. instituire a Comunității Europene, anexată 
Actului final al Tratatului de la Nisa.

Or. de

Amendamentul 59
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul 
lor, calitatea de membru, declarațiile 
financiare, donatorii și donațiile, ar trebui 
publicate [contribuțiile] și granturile 
primite de la bugetul Uniunii, precum și 
informațiile legate de deciziile adoptate de 
Parlamentul European cu privire la 
înregistrare, finanțare și sancțiuni. 
Stabilirea unui cadru de reglementare de 
natură să asigure că aceste informații sunt 
disponibile pentru public reprezintă 
mijlocul cel mai eficient de promovare a 
unor condiții de egalitate și a unei 
concurențe echitabile la nivelul forțelor 
politice, precum și de desfășurare a unor 
procese legislative și electorale deschise, 
transparente și democratice și, mai general, 
de prevenire a corupției și a abuzurilor de 
putere. În conformitate cu principiul 
proporționalității, obligația de a se 
publica identitatea persoanelor fizice nu 
ar trebui să se aplice membrilor unui 
partid politic european care nu și-au dat 
în mod expres acordul pentru publicare 
sau donațiilor în valoare de 1 000 EUR 
sau mai puțin, pe an și pe donator. De 
asemenea, în conformitate cu principiul 
proporționalității, informațiile referitoare la 

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul
lor, calitatea de membru, declarațiile 
financiare, donatorii și donațiile, ar trebui 
publicate [contribuțiile] și granturile 
primite de la bugetul Uniunii, precum și 
informațiile legate de deciziile adoptate de 
Parlamentul European cu privire la 
înregistrare, finanțare și sancțiuni. 
Stabilirea unui cadru de reglementare de 
natură să asigure că aceste informații sunt 
disponibile pentru public reprezintă 
mijlocul cel mai eficient de promovare a 
unor condiții de egalitate și a unei 
concurențe echitabile la nivelul forțelor 
politice, precum și de desfășurare a unor 
procese legislative și electorale deschise, 
transparente și democratice și, mai general, 
de prevenire a corupției și a abuzurilor de 
putere. Partidele ar trebui obligate să 
publice identitatea persoanelor cu funcții 
oficiale și a donatorilor lor care donează 
sume de 5 000 EUR sau mai mult pe an. 
De asemenea, în conformitate cu principiul 
proporționalității, informațiile referitoare la 
donații ar trebui publicate anual, cu 
excepția perioadei în care au loc 
campaniile pentru Parlamentul European 
sau cu excepția donațiilor care depășesc 12 
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donații ar trebui publicate anual, cu 
excepția perioadei în care au loc 
campaniile pentru Parlamentul European 
sau cu excepția donațiilor care depășesc 12 
000 EUR, În cazul în care publicare trebuie 
să aibă loc în regim de urgență.

000 EUR, În cazul în care publicare trebuie 
să aibă loc în regim de urgență.

Or. en

Amendamentul 60
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul 
lor, calitatea de membru, declarațiile 
financiare, donatorii și donațiile, ar trebui
publicate [contribuțiile] și granturile 
primite de la bugetul Uniunii, precum și 
informațiile legate de deciziile adoptate de 
Parlamentul European cu privire la 
înregistrare, finanțare și sancțiuni.
Stabilirea unui cadru de reglementare de 
natură să asigure că aceste informații sunt 
disponibile pentru public reprezintă 
mijlocul cel mai eficient de promovare a 
unor condiții de egalitate și a unei 
concurențe echitabile la nivelul forțelor 
politice, precum și de desfășurare a unor 
procese legislative și electorale deschise, 
transparente și democratice și, mai general, 
de prevenire a corupției și a abuzurilor de 
putere. În conformitate cu principiul 
proporționalității, obligația de a se publica 
identitatea persoanelor fizice nu ar trebui 
să se aplice membrilor unui partid politic 
european care nu și-au dat în mod expres 
acordul pentru publicare sau donațiilor în 

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderii 
democratice a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul 
lor, programul cuprinzând cererile,
obiectivele și valorile fundamentale,
declarațiile financiare, donatorii și 
donațiile, ar trebui publicate [contribuțiile] 
și granturile primite de la bugetul Uniunii, 
precum și informațiile legate de membrii 
partidului și de numărul acestora,
deciziile adoptate de Parlamentul European 
cu privire la înregistrare, finanțare și 
sancțiuni. Stabilirea unui cadru de 
reglementare de natură să asigure că aceste 
informații sunt disponibile pentru public 
reprezintă mijlocul cel mai eficient de 
promovare a unor condiții de egalitate și a 
unei concurențe echitabile la nivelul 
forțelor politice, precum și de desfășurare a 
unor procese legislative și electorale 
deschise, transparente și democratice și, 
mai general, de prevenire a corupției și a 
abuzurilor de putere. Nu există nicio 
obligație de a se publica identitatea 
persoanelor fizice care sunt membre ale
unui partid politic european. Donațiile care
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valoare de 1 000 EUR sau mai puțin, pe 
an și pe donator. De asemenea, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, informațiile referitoare 
la donații ar trebui publicate anual, cu 
excepția perioadei în care au loc 
campaniile pentru Parlamentul European
sau cu excepția donațiilor care depășesc 
12 000 EUR, În cazul în care publicare
trebuie să aibă loc în regim de urgență.

depășesc 500 EUR pe an și pe donator
trebuie publicate. Informațiile referitoare 
la donații trebuie publicate din șase în 
șase luni. În cursul campaniilor electorale
pentru Parlamentul European și pentru 
donațiile care depășesc 2 000 EUR,
publicarea trebuie să aibă loc în regim de
urgență.

Or. de

Amendamentul 61
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul 
lor, calitatea de membru, declarațiile 
financiare, donatorii și donațiile, ar trebui 
publicate [contribuțiile] și granturile 
primite de la bugetul Uniunii, precum și 
informațiile legate de deciziile adoptate de 
Parlamentul European cu privire la 
înregistrare, finanțare și sancțiuni. 
Stabilirea unui cadru de reglementare de 
natură să asigure că aceste informații sunt 
disponibile pentru public reprezintă 
mijlocul cel mai eficient de promovare a 
unor condiții de egalitate și a unei 
concurențe echitabile la nivelul forțelor 
politice, precum și de desfășurare a unor 
procese legislative și electorale deschise, 
transparente și democratice și, mai general, 
de prevenire a corupției și a abuzurilor de 
putere. În conformitate cu principiul 
proporționalității, obligația de a se publica 

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul 
lor, calitatea de membru, declarațiile 
financiare, donatorii și donațiile, ar trebui 
publicate [contribuțiile] și granturile 
primite de la bugetul Uniunii, precum și 
informațiile legate de deciziile adoptate de 
Parlamentul European cu privire la 
înregistrare, finanțare și sancțiuni. 
Stabilirea unui cadru de reglementare de 
natură să asigure că aceste informații sunt 
disponibile pentru public reprezintă 
mijlocul cel mai eficient de promovare a 
unor condiții de egalitate și a unei 
concurențe echitabile la nivelul forțelor 
politice, precum și de desfășurare a unor 
procese legislative și electorale deschise, 
transparente și democratice și, mai general, 
de prevenire a corupției și a abuzurilor de 
putere. În conformitate cu principiul 
proporționalității, obligația de a se publica 
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identitatea persoanelor fizice nu ar trebui 
să se aplice membrilor unui partid politic 
european care nu și-au dat în mod expres 
acordul pentru publicare sau donațiilor în 
valoare de 1 000 EUR sau mai puțin, pe an 
și pe donator. De asemenea, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, informațiile referitoare la 
donații ar trebui publicate anual, cu 
excepția perioadei în care au loc 
campaniile pentru Parlamentul European 
sau cu excepția donațiilor care depășesc 12 
000 EUR, În cazul în care publicare
trebuie să aibă loc în regim de urgență.

identitatea persoanelor fizice nu ar trebui 
să se aplice membrilor unui partid politic 
european care nu și-au dat în mod expres 
acordul pentru publicare sau donațiilor în 
valoare de 1 000 EUR sau mai puțin, pe an 
și pe donator. De asemenea, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, informațiile referitoare la 
donații ar trebui publicate anual, cu 
excepția perioadei în care au loc 
campaniile pentru Parlamentul European 
sau cu excepția donațiilor care depășesc 
2 000 EUR, în cazul în care publicarea
trebuie să aibă loc în regim de urgență.

Or. en

Amendamentul 62
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal,
efectuată de Parlamentul European și de 
Comitetul personalităților independente, 
în aplicarea prezentului regulament.

(21) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal 
efectuată de instituțiile UE care 
procedează la înregistrarea și verificarea 
partidelor politice europene și a 
fundațiilor politice europene.

Or. de

Amendamentul 63
Helmut Scholz
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Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Din motive de securitate juridică, este 
necesar să se clarifice faptul că 
Parlamentul European, partidele politice 
europene și fundațiile politice europene, 
autoritățile naționale competente pentru 
exercitarea controlului privind aspectele 
legate de finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene, 
precum și alte părți terțe relevante 
menționate sau prevăzute în prezentul 
regulament sunt operatori de date, în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 sau al 
Directivei 95/46/CE. De asemenea, este 
necesar să se specifice perioada maximă în 
care se pot păstra datele cu caracter 
personal colectate în scopul de a asigura 
legalitatea, regularitatea și transparența 
finanțării partidelor politice europene și a 
fundațiilor politice europene, precum și 
componența partidelor politice europene. 
În calitate de operatori de date, Parlamentul 
European, partidele politice europene și 
fundațiile politice europene, autoritățile 
naționale competente și părțile terțe 
relevante trebuie să ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se conforma 
obligațiilor impuse de Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 și de Directiva 95/46/CE, în 
special cele privind legalitatea prelucrării 
datelor, securitatea activităților de 
prelucrare, furnizarea de informații și 
drepturile persoanelor vizate de a avea 
acces la propriile date cu caracter personal, 
precum și de a obține corectarea și 
ștergerea datelor lor cu caracter personal.

(23) Din motive de securitate juridică, este 
necesar să se clarifice faptul că 
Parlamentul European, partidele politice 
europene și fundațiile politice europene, 
autoritățile naționale competente pentru 
exercitarea controlului privind aspectele 
legate de finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene, 
precum și alte părți terțe relevante 
menționate sau prevăzute în prezentul 
regulament sunt operatori de date, în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 sau al 
Directivei 95/46/CE. De asemenea, este 
necesar să se specifice perioada maximă în 
care urmează să fie păstrate datele cu 
caracter personal colectate în legătură cu
documentația privind donațiile în scopul 
de a asigura legalitatea, regularitatea și 
transparența finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene, 
precum și componența partidelor politice 
europene. În calitate de operatori de date, 
Parlamentul European, partidele politice 
europene și fundațiile politice europene, 
autoritățile naționale competente și părțile 
terțe relevante trebuie să ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se conforma 
obligațiilor impuse de Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 și de Directiva 95/46/CE, în 
special cele privind legalitatea prelucrării 
datelor, securitatea activităților de 
prelucrare, furnizarea de informații și 
drepturile persoanelor vizate de a avea 
acces la propriile date cu caracter personal, 
precum și de a obține corectarea și 
ștergerea datelor lor cu caracter personal.

Or. de

Amendamentul 64
Louis Michel
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Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 
partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Parlamentului 
European și ale Curții de Conturi, precum 
și sancțiuni proporționale, inclusiv în caz 
de încălcare de către un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a valorilor pe care se întemeiază Uniunea.

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 
partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Parlamentului
European și ale Comitetului comun al 
Parlamentului European/Curții de 
Conturi, precum și sancțiuni proporționale, 
inclusiv în caz de încălcare de către un 
partid politic european sau o fundație 
politică europeană a valorilor pe care se 
întemeiază Uniunea.

Or. fr

Amendamentul 65
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 
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partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Parlamentului 
European și ale Curții de Conturi, precum 
și sancțiuni proporționale, inclusiv în caz 
de încălcare de către un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a valorilor pe care se întemeiază Uniunea.

partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Curții de Conturi, 
precum și sancțiuni proporționale, în caz de 
încălcare de către un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a reglementărilor financiare ale Uniunii 
Europene.

Or. de

Amendamentul 66
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 
partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Parlamentului 
European și ale Curții de Conturi, precum 
și sancțiuni proporționale, inclusiv în caz 
de încălcare de către un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a valorilor pe care se întemeiază Uniunea.

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 
partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Parlamentului 
European și ale Curții de Conturi, precum 
și sancțiuni proporționale, inclusiv în caz 
de încălcare de către un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a valorilor pe care se întemeiază Uniunea. 
Parlamentul European ar trebui să 
înființeze un comitet consultativ alcătuit 
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din personalități independente. 

Or. en

Amendamentul 67
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Parlamentul European ar trebui să 
verifice cu regularitate că se respectă în 
continuare condițiile și cerințele privind 
înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene. Această verificare ar trebui 
efectuată anual sau în urma unei solicitări 
motivate, formulate de orice persoană 
fizică sau juridică. Deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens, și în consultare cu 
un comitet alcătuit din personalități 
independente.

(26) Oficiul European de Luptă 
Antifraudă ar trebui să verifice cu 
regularitate că se respectă în continuare 
condițiile și cerințele privind înregistrarea 
și finanțarea partidelor politice europene 
sau a fundațiilor politice europene. Această 
verificare ar trebui efectuată anual sau în 
urma unei solicitări motivate, formulate de 
orice persoană fizică sau juridică. Deciziile 
referitoare la respectarea valorilor pe care 
se întemeiază Uniunea ar trebui să fie luate 
exclusiv în conformitate cu o procedură 
concepută exclusiv în acest sens, și în 
consultare cu un comitet alcătuit din 
personalități independente.

Or. en

Justificare

Parlamentul European, ca organism politic, nu se află într-o situație potrivită pentru a 
efectua înregistrarea partidelor politice, a evalua activitatea acestora, a aplica sancțiuni sau 
a impune lichidări. Astfel de sarcini ar trebui efectuate de un organism fără caracter politic, 
dispunând de cunoștințele tehnice și juridice necesare pentru îndeplinirea acestor sarcini.

Amendamentul 68
Andrew Duff

Propunere de regulament
Considerentul 26



PE504.068v01-00 26/184 AM\924360RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Parlamentul European ar trebui să 
verifice cu regularitate că se respectă în 
continuare condițiile și cerințele privind 
înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene. Această verificare ar trebui 
efectuată anual sau în urma unei solicitări 
motivate, formulate de orice persoană
fizică sau juridică. Deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens, și în consultare cu 
un comitet alcătuit din personalități 
independente.

(26) Parlamentul European ar trebui să 
verifice cu regularitate că se respectă în 
continuare condițiile și cerințele privind 
înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene. Această verificare ar trebui 
efectuată regulat, precum și în urma unei 
solicitări motivate, formulate de orice 
persoană fizică sau juridică. Parlamentul 
ar trebui să-și publice verificarea 
împreună cu întreaga documentație 
pertinentă prezentată de partidele politice.
Deciziile referitoare la respectarea valorilor 
pe care se întemeiază Uniunea ar trebui să 
fie luate exclusiv în conformitate cu o 
procedură concepută exclusiv în acest sens, 
și în consultare cu un comitet alcătuit din 
personalități independente.

Or. en

Amendamentul 69
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Parlamentul European ar trebui să 
verifice cu regularitate că se respectă în 
continuare condițiile și cerințele privind 
înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene. Această verificare ar trebui 
efectuată anual sau în urma unei solicitări 
motivate, formulate de orice persoană 
fizică sau juridică. Deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens, și în consultare cu 
un comitet alcătuit din personalități 

(26) Parlamentul European ar trebui să 
verifice cu regularitate că se respectă în 
continuare condițiile și cerințele privind 
înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene. Această verificare ar trebui 
efectuată anual sau în urma unei solicitări 
motivate, formulate de orice persoană 
fizică sau juridică. Deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens, și în consultare cu 
un comitet consultativ alcătuit din experți 
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independente. competenți în materie de reglementări 
privind partidele și procedurile electorale 
provenind din statele membre (Comitetul 
Consultativ pentru Reglementări privind 
Partidele Europene). Deciziile de 
acordare sau revocare a statutului de 
partid politic european sau de fundație 
politică europeană pot fi contestate în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, în 
conformitate cu articolul 263 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 70
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Parlamentul European ar trebui să 
verifice cu regularitate că se respectă în 
continuare condițiile și cerințele privind 
înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene. Această verificare ar trebui 
efectuată anual sau în urma unei solicitări 
motivate, formulate de orice persoană 
fizică sau juridică. Deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens, și în consultare cu 
un comitet alcătuit din personalități 
independente.

(26) În calitatea sa de gardian al 
intereselor financiare ale cetățenilor UE, 
Curtea de Conturi a Uniunii Europene ar 
trebui să verifice cu regularitate că se 
respectă în continuare condițiile și cerințele 
privind înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene și că acestea utilizează fondurile 
necesare, întocmește documentațiile 
aferente și raportează în legătură cu ele în 
mod corespunzător și legal. Această 
verificare ar trebui efectuată anual sau în 
urma unei solicitări motivate, formulate de 
orice persoană fizică sau juridică.

Având în vedere necesitatea specială de a 
proteja libertatea de asociere garantată la 
articolul 12 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea și care pot, în consecință, 
conduce la o revocare cu efecte juridice 
obligatorii a înregistrării și a statutului 
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juridic de partid politic european sau de 
fundație politică europeană ar trebui să fie
luate exclusiv în conformitate cu o 
procedură concepută exclusiv în acest sens, 
care intră în sfera de responsabilitate a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 71
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Asistența tehnică ce va fi acordată de 
Parlamentul European partidelor politice 
europene ar trebui să aibă ca fundament 
principiul egalității de tratament, ar trebui 
să fie furnizată pe bază de factură și de 
plată și să facă obiectul unui raport public 
periodic.

(27) Asistența tehnică ce va fi acordată de 
instituțiile europene partidelor politice 
europene ar trebui să aibă ca fundament 
principiul egalității de tratament, ar trebui 
să fie furnizată pe bază de factură și de 
plată și să facă obiectul unui raport public 
periodic întocmit de instituția pertinentă.

Or. de

Amendamentul 72
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Aplicarea aspectelor esențiale ale 
prezentului regulament ar trebui să fie 
prezentate pe un site web dedicat și 
analizate în cadrul unui raport anual al 
Parlamentului European, care ar trebui să 
fie publicat.

(28) Aplicarea aspectelor esențiale ale 
prezentului regulament ar trebui să fie 
prezentate pe un site web dedicat și 
analizate în cadrul unui raport anual al 
Parlamentului European, care ar trebui să 
fie publicat atât pe suport de hârtie, cât și 
în versiune online.

Or. en
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Amendamentul 73
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „partid politic” înseamnă o asociație de 
cetățeni care urmărește obiective politice,

1.„partid politic” înseamnă o asociație 
voluntară de cetățeni împărtășind valori 
comune, cu drepturi electorale în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European,
care urmărește obiective politice,

Or. en

Amendamentul 74
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „alianță politică” înseamnă cooperarea 
structurată între partide politice și/sau 
persoane fizice din diferite state membre;

2. „alianță politică” înseamnă cooperarea 
structurată între partide politice din diferite 
state membre;

Or. de

Amendamentul 75
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „alianță politică” înseamnă cooperarea 
structurată între partide politice și/sau 
persoane fizice din diferite state membre;

2. „alianță politică” înseamnă legături 
structurate între partide politice și/sau 
persoane fizice din diferite state membre;
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Or. es

Amendamentul 76
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „partid politic european” înseamnă o 
„alianță politică” ce urmărește obiective 
politice și este înregistrată la Parlamentul 
European, în conformitate cu condițiile și 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament;

3. „partid politic european” înseamnă o 
„alianță politică” ce urmărește obiective 
prin campanii pentru voturi și locuri în 
cadrul alegerilor pentru Parlamentul 
European, prin promovarea candidaților 
pentru Comisia Europeană și prin 
campanii în cadrul unor referendumuri 
având ca obiect chestiuni legate de 
Uniunea Europeană. Partidele politice 
europene sunt înregistrate la Parlamentul 
European în conformitate cu condițiile și 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament;

Or. en

Amendamentul 77
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „partid membru” înseamnă un partid 
politic sau o alianță politică aparținând 
unui partid politic european.

Or. de

Amendamentul 78
Rainer Wieland
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „membri individuali” înseamnă 
persoane fizice aparținând direct unui 
partid politic european, în cazul în care 
statutul partidului o permite.

Or. de

Amendamentul 79
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 –punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) reprezentând cadrul pentru cooperarea, 
la nivel european, a fundațiilor politice 
naționale, a persoanelor din mediul 
universitar și a altor părți interesate;

(d) reprezentând cadrul pentru cooperarea, 
la nivel european, a fundațiilor politice 
naționale și regionale, a persoanelor din 
mediul universitar și a altor părți interesate;

Or. es

Amendamentul 80
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „parlament regional” sau „adunare 
regională” înseamnă un organism ai cărui 
membri sunt fie titularii unui mandat 
electoral regional, fie răspund politic în 
fața unei adunări rezultate din alegeri;

5. „parlament regional” sau „adunare 
regională” înseamnă un organism cu 
competențe legislative conferite prin 
legislația constituțională a unui stat 
membru, astfel cum îi sunt notificate
Parlamentului European;

Or. en



PE504.068v01-00 32/184 AM\924360RO.doc

RO

Amendamentul 81
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „parlament regional” sau „adunare 
regională” înseamnă un organism ai cărui 
membri sunt fie titularii unui mandat 
electoral regional, fie răspund politic în 
fața unei adunări rezultate din alegeri;

5. „parlament regional” sau „adunare 
regională” înseamnă un organism al unei 
entități teritoriale instituit la nivelul 
imediat inferior aceluia al unui stat și 
căruia i s-au conferit competențe 
legislative,

Or. de

Justificare

Această definiție a unei regiuni este preluată din „Delarația privind regionalismul în 
Europa” a Adunării Regiunilor Europene.

Amendamentul 82
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „parlament regional” sau „adunare 
regională” înseamnă un organism ai cărui 
membri sunt fie titularii unui mandat 
electoral regional, fie răspund politic în 
fața unei adunări rezultate din alegeri;

5. „parlament regional” sau „adunare 
regională” înseamnă un organism cu 
competențe legislative în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă acestuia și 
notificat ca atare Parlamentului 
European;

Or. es

Amendamentul 83
Andrew Duff
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de 
numerar și alte donații în natură (bunuri 
sau servicii) care constituie un avantaj 
economic pentru partidul politic european 
sau pentru fundația politică europeană în 
cauză.

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de 
numerar și alte donații în natură (bunuri 
sau servicii) care constituie un avantaj 
financiar pentru partidul politic european 
sau pentru fundația politică europeană în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 84
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de 
numerar și alte donații în natură (bunuri 
sau servicii) care constituie un avantaj 
economic pentru partidul politic european 
sau pentru fundația politică europeană în 
cauză.

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de 
numerar și alte donații în natură (bunuri 
sau servicii) care constituie un avantaj 
economic pentru partidul politic european 
sau pentru fundația politică europeană în 
cauză. Contribuțiile pentru organizarea 
activităților comune nu sunt considerate 
drept donații.

Or. en

Amendamentul 85
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O alianță politică, astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul (2), are 
dreptul de a solicita înregistrarea statutului 

(1) Un partid politic sau o alianță politică, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul (1), are dreptul de a solicita 
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său ca partid politic european la 
Parlamentul European, sub rezerva 
următoarelor condiții:

înregistrarea statutului său ca partid politic 
european la Parlamentul European, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Or. fr

Amendamentul 86
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O alianță politică, astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul (2), are 
dreptul de a solicita înregistrarea statutului 
său ca partid politic european la 
Parlamentul European, sub rezerva 
următoarelor condiții:

(1) O alianță politică, astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul (2), are 
dreptul de a solicita înregistrarea statutului 
său ca partid politic european la Oficiul 
European de Luptă Antifraudă, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 87
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) nu trebuie să urmărească scopuri 
lucrative.

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul 102.

Amendamentul 88
Rainer Wieland
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în 
parlamentele naționale, în parlamentele 
regionale ori în adunările regionale sau 
trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime 
din statele membre, minim trei la sută din 
voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European;

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea AM 101.

Amendamentul 89
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în 
parlamentele naționale, în parlamentele 
regionale ori în adunările regionale sau

(b) trebuie să fie alcătuită din organizații 
membre recunoscute legal ca partide sau 
lăsate să participe la alegeri ca partide la 
nivel național sau regional în cel puțin un 
sfert dintre statele membre,

Or. en

Amendamentul 90
Andrew Duff
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale sau

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin o 
treime din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale sau

Or. en

Amendamentul 91
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale sau 

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin o 
cincime din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale sau 

Or. de

Amendamentul 92
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale sau

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale cu competențe 
legislative în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă acestora și notificată 
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ca atare Parlamentului European sau

Or. es

Amendamentul 93
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 trebuie să fi obținut, în cel puțin o 
pătrime din statele membre, minim trei la 
sută din voturile exprimate în fiecare din 
statele membre respective la cele mai 
recente alegeri pentru Parlamentul 
European;

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime 
din statele membre, minim trei la sută din 
voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European;

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime 
din statele membre, minim trei la sută din 
voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European sau;

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului 96 de mai jos (articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul 
(2a) nou).
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Amendamentul 95
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime
din statele membre, minim trei la sută din 
voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European;

trebuie să fi obținut, în cel puțin o cincime 
din statele membre, minimum trei la sută 
din voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European;

Or. de

Amendamentul 96
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

trebuie să aibă partide recunoscute la 
nivel național în cel puțin o treime dintre 
statele membre.

Or. de

Amendamentul 97
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, precum și 
ale membrilor săi, valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, și anume 
respectarea demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, precum și 
ale membrilor săi, valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, și anume 
respectarea demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 
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precum și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin minorităților;

precum și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor cu 
convingeri religioase;

Or. pl

Amendamentul 98
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, precum și 
ale membrilor săi, valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, și anume 
respectarea demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 
precum și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care 
aparțin minorităților;

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, precum și 
ale membrilor săi, valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, și anume 
respectarea demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 
respectarea drepturilor omului, inclusiv a 
drepturilor persoanelor care aparțin 
minorităților și conformitatea cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 99
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, precum și 
ale membrilor săi, valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, și anume 
respectarea demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 
precum și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care 

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, precum și 
ale membrilor săi, valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, și anume 
respectarea demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, 
precum și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor speciale ale 
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aparțin minorităților; persoanelor care aparțin minorităților;

Or. es

Amendamentul 100
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) trebuie să fi participat la alegerile 
pentru Parlamentul European ori să își fi 
exprimat în mod public intenția de a 
participa la alegerile următoare pentru 
Parlamentul European;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 101
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) trebuie să fi participat la alegerile 
pentru Parlamentul European ori să își fi 
exprimat în mod public intenția de a 
participa la alegerile următoare pentru 
Parlamentul European;

(d) partidele membre ale alianței politice 
trebuie să fie reprezentate în cel puțin o 
treime dintre statele membre și trebuie să 
fi participat la alegerile trecute pentru 
Parlamentul European, parlamentul 
național sau un parlament regional.

Or. de

Amendamentul 102
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu trebuie să urmărească scopuri 
lucrative.

eliminat

Or. de

Justificare

În contextul întregului alineat, este mai rațional ca acest punct să fie abordat în altă parte (a 
se vedea amendamentul 87).

Amendamentul 103
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) La stabilirea numărului menționat la 
litera (b), trebuie să fie luate în calcul 
numai partidele membre care satisfac 
criteriile stabilite la articolul 4.

Or. de

Amendamentul 104
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) trebuie să asigure reprezentarea 
echilibrată a sexelor și paritatea de gen în 
componența listelor electorale.

Or. fi
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Amendamentul 105
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) trebuie să asigure reprezentarea de 
gen egală în cadrul organismelor sale 
interne și să adopte măsuri cu efecte 
obligatorii pentru promovarea parității de 
gen și a egalității de șanse în ceea ce 
privește componența listelor electorale;

Or. de

Amendamentul 106
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) trebuie să asigure reprezentarea 
genurilor în cadrul adunării generale și 
să promoveze echilibrul acestora în 
componența listelor electorale.

Or. en

Amendamentul 107
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un membru al Parlamentului 
European, al parlamentelor naționale sau 
al parlamentelor ori adunărilor regionale 
este considerat drept membru al unui 
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singur partid politic european, acesta 
fiind, atunci când este pertinent, partidul 
la care este afiliat partidul său politic 
național sau regional.

Or. en

Amendamentul 108
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O fundație politică are dreptul de a 
solicita înregistrarea statutului său ca 
fundație politică europeană la Parlamentul
European, sub rezerva următoarelor 
condiții:

(2) O fundație politică are dreptul de a 
solicita înregistrarea statutului său ca 
fundație politică europeană la Oficiul 
European de Luptă Antifraudă, sub 
rezerva următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 109
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, valorile pe 
care se întemeiază Uniunea Europeană, și 
anume respectarea demnității umane, 
libertății, democrației, egalității, statului de 
drept, precum și respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 
care aparțin minorităților;

(c) trebuie să respecte, în special în 
programul și în activitățile sale, valorile pe 
care se întemeiază Uniunea Europeană, și 
anume respectarea demnității umane, 
libertății, democrației, egalității, statului de 
drept, precum și respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 
care aparțin minorităților și să nu 
urmărească scopuri de natură religioasă 
și etnică;

Or. en
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Amendamentul 110
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru determinarea conformității cu 
condiția stabilită la alineatul (1c), în cazul 
unui partid politic european, sau la 
alineatul (2c), în cazul unei fundații 
politice europene, principiile 
imparțialității și neutralității sunt 
respectate cu deosebită strictețe, în scopul 
salvgardării pluralismului în cel mai înalt 
grad cu putință. 

Or. pt

Amendamentul 111
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un partid politic european poate avea 
doar o singură fundație politică europeană 
afiliată în mod oficial. Relația oficială între 
un partid politic european și fundația 
politică europeană afiliată acestuia trebuie 
să fie precizată în statutele ambelor entități, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
și articolul (5). Fiecare partid politic 
european și fundație politică europeană 
trebuie să asigure o separare între 
gestionarea zilnică și structurile de 
conducere și conturile financiare ale 
partidului politic european, pe de o parte, și 
ale fundației politice europene afiliate, pe 
de altă parte.

(3) Un partid politic european poate avea 
doar o singură fundație politică europeană 
afiliată în mod oficial. Relația oficială între 
un partid politic european și fundația 
politică europeană afiliată acestuia trebuie 
să fie precizată în statutele ambelor entități, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
și articolul (5). Fiecare partid politic 
european și fundație politică europeană 
trebuie să asigure o separare între 
gestionarea zilnică și structurile de 
conducere și conturile financiare ale 
partidului politic european, pe de o parte, și 
ale fundației politice europene afiliate, pe 
de altă parte.
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Or. de

Amendamentul 112
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirea partidului, care trebuie să se 
distingă cu claritate, inclusiv în forma 
abreviată, de orice altă denumire a unui 
partid politic european;

(a) denumirea partidului și emblema sau 
logo-ul acestuia,

Or. en

Amendamentul 113
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirea partidului, care trebuie să se 
distingă cu claritate, inclusiv în forma 
abreviată, de orice altă denumire a unui 
partid politic european;

(a) denumirea partidului, care trebuie să se 
distingă cu claritate, inclusiv în forma 
abreviată, de orice altă denumire a unui 
partid politic european și logo-ul și 
acronimul său special,

Or. en

Amendamentul 114
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirea partidului, care trebuie să se (a) denumirea unică a partidului și 
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distingă cu claritate, inclusiv în forma 
abreviată, de orice altă denumire a unui 
partid politic european;

emblema sau logo-ul său, care nu 
reprezintă însemne sau simboluri 
religioase,

Or. en

Amendamentul 115
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) forma juridică a partidului, astfel cum 
a fost recunoscută în cadrul ordinii 
juridice a statului membru în care acesta 
își are sediul;

eliminat

Or. de

Amendamentul 116
Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un program politic scris, care 
stabilește scopul și obiectivele partidului;

(d) o descriere a scopului și obiectivelor 
partidului;

Or. en

Amendamentul 117
Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) organismele sau persoanele fizice care 
dețin, în fiecare dintre statele membre în 
cauză, competența de reprezentare juridică, 
în special în scopul achiziției sau cedării de 
bunuri mobile și imobile și de a se constitui 
parte în procedurile judiciare;

(i) organismele sau persoanele cu funcții 
care dețin, în fiecare dintre statele membre 
în cauză, competența de reprezentare 
juridică, în special în scopul achiziției sau 
cedării de bunuri mobile și imobile și de a 
se constitui parte în procedurile judiciare;

Or. en

Amendamentul 118
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) dizolvarea entității în calitatea acestuia 
de partid politic european recunoscut.

eliminat

Or. de

Justificare

În contextul întregului alineat, este mai rațional ca acest punct să fie abordat în altă parte.

Amendamentul 119
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) dizolvarea entității în calitatea acestuia 
de partid politic european recunoscut.

(j) procedura de terminare a cooperării 
structurate dintre partidele politice și/sau 
persoanele fizice din cadrul unei alianțe 
politice, conform celor menționate la 
articolul 2 alineatul (2).

Or. de
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Amendamentul 120
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) admiterea, demiterea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut 
a listei membrilor de partid;

(a) admiterea, demiterea și excluderea 
partidelor membre afiliate:

Or. en

Amendamentul 121
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) admiterea, demiterea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
listei membrilor de partid;

(a) admiterea, retragerea și excluderea 
partidelor membre și a membrilor 
individuali, cu anexarea la statut a listei 
membrilor de partid;

Or. de

Amendamentul 122
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) admiterea, demiterea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
listei membrilor de partid;

(a) admiterea, retragerea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
listei organizațiilor membre;

Or. fr
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Amendamentul 123
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) admiterea, demiterea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
listei membrilor de partid;

(a) admiterea, retragerea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
listei partidelor membre;

Or. de

Justificare

Publicul nu trebuie să aibă posibilitatea de a controla lista membrilor individuali.

Amendamentul 124
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) admiterea, demiterea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
listei membrilor de partid;

(a) admiterea, retragerea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
listei partidelor membre care cooperează 
în cadrul partidului politic european;

Or. de

Amendamentul 125
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) admiterea, demiterea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 

(a) admiterea, retragerea și excluderea 
membrilor de partid, cu anexarea la statut a 
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listei membrilor de partid; listei actualizate regulat a membrilor de 
partid;

Or. en

Amendamentul 126
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) admiterea, retragerea și excluderea 
membrilor individuali ai partidelor;

Or. en

Amendamentul 127
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) drepturile și obligațiile asociate tuturor 
tipurilor de afiliere în calitate de membru, 
inclusiv norme de natură să garanteze 
reprezentarea drepturilor tuturor 
membrilor, fie că sunt persoane fizice, fie 
persoane juridice, precum și drepturile de 
vot pertinente;

(b) drepturile și obligațiile asociate tuturor 
tipurilor de afiliere în calitate de membru, 
inclusiv norme de natură să garanteze 
reprezentarea drepturilor tuturor 
membrilor, precum și drepturile de vot 
pertinente;

Or. de

Amendamentul 128
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) funcționarea adunării generale, la care 
trebuie să se asigure reprezentarea 
tuturor membrilor;

(c) funcționarea unei adunări generale, 
incluzând delegați din partea partidelor 
membre, proporțional cu mărimea 
acestora, aleși de partidele respective prin 
vot secret. În cazul în care statutele permit 
existența membrilor individuali, trebuie 
adoptate măsuri adecvate pentru 
reprezentarea membrilor individuali;

Or. de

Amendamentul 129
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alegeri democratice și procese 
decizionale democratice pentru toate 
celelalte organe de conducere, precizând 
pentru fiecare dintre acestea competențele, 
responsabilitățile și componența acestor 
organe, inclusiv modalitățile de numire și 
destituire a membrilor, precum și criterii 
clare și transparente pentru selectarea 
candidaților și alegerea titularilor de 
funcții, al căror mandat trebuie să fie 
limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

(d) alegeri democratice și procese 
decizionale democratice pentru toate 
celelalte organe de conducere, precizând 
pentru fiecare dintre acestea competențele, 
responsabilitățile și componența acestor 
organe, inclusiv modalitățile de numire și 
destituire a membrilor respectivelor 
organe, precum și criterii clare și 
transparente pentru selectarea candidaților 
și alegerea liderului partidului și a 
celorlalți titulari de funcții, al căror 
mandat trebuie să fie limitat în timp, dar 
poate fi reînnoit;

Or. en

Amendamentul 130
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alegeri democratice și procese
decizionale democratice pentru toate 
celelalte organe de conducere, precizând 
pentru fiecare dintre acestea 
competențele, responsabilitățile și 
componența acestor organe, inclusiv 
modalitățile de numire și destituire a 
membrilor, precum și criterii clare și 
transparente pentru selectarea 
candidaților și alegerea titularilor de 
funcții, al căror mandat trebuie să fie 
limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

(d) competențele și procesele decizionale 
democratice ale tuturor celorlalte organe 
de conducere și componența lor;

Or. de

Amendamentul 131
Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alegeri democratice și procese 
decizionale democratice pentru toate 
celelalte organe de conducere, precizând 
pentru fiecare dintre acestea competențele, 
responsabilitățile și componența acestor 
organe, inclusiv modalitățile de numire și 
destituire a membrilor, precum și criterii 
clare și transparente pentru selectarea 
candidaților și alegerea titularilor de 
funcții, al căror mandat trebuie să fie 
limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

(d) alegeri democratice și procese 
decizionale democratice pentru toate 
celelalte organe de conducere, precizând 
pentru fiecare dintre acestea competențele, 
responsabilitățile și componența, inclusiv, 
în primul rând, criterii clare și 
transparente de selectare a candidaților 
pentru aceste organe de conducere, în al 
doilea rând modalitățile de numire și 
demitere a membrilor lor și, în al treilea 
rând, alegerea titularilor de funcții, al căror 
mandat trebuie să fie limitat în timp, dar 
poate fi reînnoit;

Or. en

Amendamentul 132
Alain Lamassoure



AM\924360RO.doc 53/184 PE504.068v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) alegerea democratică a candidatului 
sprijinit de partid pentru postul de 
Președinte al Comisiei Europene sau 
pentru orice altă funcție politică 
europeană;

Or. fr

Amendamentul 133
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aranjamente privind numirea 
membrilor tuturor celorlalte organe de 
conducere prin vot secret, pe o perioadă 
de maximum doi ani, precum și 
realegerea și îndepărtarea lor;

Or. de

Amendamentul 134
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) procesele decizionale interne ale 
partidului, în special procedura de vot, 
precum și cerințele privind cvorumul;

(e) celelalte norme interne ale partidului
politic european referitoare la luarea 
deciziilor, alegerile, cerințele privind 
cvorumul și modificarea statutului; 

Or. de
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Amendamentul 135
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) respectarea și promovarea egalității 
de gen în cadrul organismelor interne ale 
partidului și promovarea echilibrului și a 
parității de gen în componența listelor 
electorale;

Or. fi

Amendamentul 136
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) obligarea partidelor membre de a 
selecta candidați la alegerile pentru 
Parlamentul European în cadrul unui 
proces deschis și democratic, prin vot 
liber, echitabil și secret;

Or. en

Amendamentul 137
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) respectarea și promovarea obligatorie 
a egalității de gen în cadrul organismelor 
interne ale partidului și a egalității de 
șanse în ceea ce privește componența 
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listelor electorale;

Or. de

Amendamentul 138
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) procedura de modificare a statutului. eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (2) litera (e).

Amendamentul 139
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) standardele democratice minimale pe 
care trebuie să le îndeplinească partidele 
membre în interesul democrației interne 
de partid, în special standarde privind 
respectarea principiilor democratice la 
întocmirea listelor de candidați la toate 
nivelurile politice.

Or. de

Amendamentul 140
Marietta Giannakou
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) reprezentarea genurilor în cadrul 
organismelor sale interne și promovarea 
parității de gen în ceea ce privește 
componența listelor electorale.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 9 din proiectul de raport.

Amendamentul 141
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) procedura de dizolvare a entității ca 
partid politic european recunoscut, 
inclusiv metodele necesare de punere în 
aplicare;

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (1) litera (j).

Amendamentul 142
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) respectarea echilibrului de gen în 
adunarea generală a partidului și 
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promovarea acestuia în cadrul organelor 
de conducere și în ceea ce privește 
componența listelor electorale;

Or. en

Amendamentul 143
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) forma juridică a fundației, astfel cum 
a fost recunoscută în cadrul ordinii 
juridice a statului membru în care aceasta 
își are sediul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 144
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) forma juridică a fundației, astfel cum 
a fost recunoscută în cadrul ordinii 
juridice a statului membru în care aceasta 
își are sediul;

eliminat

Or. de

Amendamentul 145
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o listă a organelor fundației, în care să 
se precizeze pentru fiecare în parte 
competențele, responsabilitățile și 
componența, inclusiv modalitățile de 
numire și destituire a membrilor și a 
conducerii sale;

(g) competențele și procedurile 
decizionale democratice ale organismelor 
fundației și componența lor;

Or. de

Amendamentul 146
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) norme privind numirea membrilor 
organismelor fundației prin vot secret,
realegerea acestora și demiterea lor;

Or. de

Amendamentul 147
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) celelalte norme interne ale partidului 
politic european referitoare la luarea 
deciziilor, alegeri, cerințele privind 
cvorumul și modificarea statutului;

Or. de
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Amendamentul 148
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) procedura de modificare a statutului; eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 5 litera (gb)(nouă).

Amendamentul 149
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de a lua decizia, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă consultă 
comitetul alcătuit din personalități 
independente, care emite un aviz motivat 
în termen de o lună de la primirea 
solicitării de aviz. Avizul comitetului 
alcătuit din personalități independente se 
publică.
Comitetul alcătuit din personalități 
independente constă din trei membri de 
înaltă ținută morală și profesională cu 
experiență în dreptul constituțional, 
internațional sau în domeniul drepturilor
omului. Un membru al comitetului 
compus din personalități este numit de 
Parlamentul European, unul de Consiliu 
și un altul de Comisie. Membrii sunt 
numiți în termen de șase luni de la 
sfârșitul primei sesiuni a Parlamentului 
European de după alegerile pentru 
Parlamentul European. Secretariatul și 
finanțarea comitetului sunt asigurate de 
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Oficiul European de Luptă Antifraudă.

Or. en

Justificare

Înregistrarea partidelor și fundațiilor politice constituie un proces complex, care reclamă 
evaluarea unui mare număr de aspecte faptice și juridice, având legătură cu dreptul 
fundamental la libertatea de întrunire politică. Deciziile privind înregistrarea pot fi apelate în 
justiție. Date fiind importanța și efectele lor imediate, ele trebuie însă să satisfacă standarde 
juridice înalte. Prezentul proiect de regulament nu ține seama de aceasta. În același fel, 
proiectul de față nu stabilește criterii clare în ceea ce privește membrii comitetului compus 
din personalități.

Amendamentul 150
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European instituie un 
registru (denumit în continuare „registru”) 
în vederea înregistrării unui partid politic 
european și a unei fundații politice 
europene.

(1) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
instituie un registru (denumit în continuare
„registru”) în vederea înregistrării unui 
partid politic european și a unei fundații 
politice europene.

Or. en

Amendamentul 151
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European instituie un 
registru (denumit în continuare „registru”) 
în vederea înregistrării unui partid politic 
european și a unei fundații politice 
europene.

(1) Comisia Europeană instituie un 
registru (denumit în continuare „registru”) 
în vederea înregistrării unui partid politic 
european și a unei fundații politice 
europene.
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Or. pt

Amendamentul 152
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European instituie un 
registru (denumit în continuare „registru”) 
în vederea înregistrării unui partid politic 
european și a unei fundații politice 
europene.

(1) Parlamentul European instituie un 
registru (denumit în continuare „registru”) 
în vederea înregistrării unui partid politic 
european și a unei fundații politice 
europene. Registrul este disponibil și 
online.

Or. en

Amendamentul 153
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a-și înregistra statutul, alianța 
politică, astfel cum este definită la articolul 
2 punctul (2) sau fundația politică afiliată 
la un partid politic european trebuie să 
depună o cerere la Parlamentul European.

(2) Pentru a-și înregistra statutul, alianța 
politică, astfel cum este definită la articolul 
2 punctul (2) sau fundația politică afiliată 
la un partid politic european trebuie să 
depună o cerere la Oficiul European de 
Luptă Antifraudă.

Or. en

Amendamentul 154
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a-și înregistra statutul, alianța 
politică, astfel cum este definită la articolul 
2 punctul (2) sau fundația politică afiliată 
la un partid politic european trebuie să 
depună o cerere la Parlamentul European.

(2) Pentru a-și înregistra statutul, alianța 
politică, astfel cum este definită la articolul 
2 punctul (2) sau fundația politică afiliată 
la un partid politic european trebuie să 
depună o cerere la Comisia Europeană.

Or. pt

Amendamentul 155
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Parlamentul European publică 
întreaga documentație prezentată de 
partidele și fundațiile politice ca parte a 
cererii lor. 

Or. en

Amendamentul 156
Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O fundație politică poate înscrie un 
statut în registru numai prin intermediul 
partidului politic european la care este 
afiliată.

(4) O fundație politică europeană poate 
înscrie un statut în registru numai prin 
intermediul partidului politic european la 
care este afiliată.

Or. en
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Amendamentul 157
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un comitet consultativ pentru 
regulamentul privind partidele europene 
constând din câte un reprezentant al 
fiecărei autorități din statele membre 
mandatată să decidă în ceea ce privește 
participarea partidelor la alegerile 
naționale analizează în mod 
corespunzător fiecare cerere și 
formulează o recomandare referitoare la 
îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite la 
articolele 3, 4 și 5.

Or. en

Amendamentul 158
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, împreună cu statutul 
partidului sau al fundației sau, în cazul în 
care o cerere nu a fost aprobată, motivele 
respingerii.

(5) Dacă documentele prezentate 
împreună cu o cerere de o alianță politică 
și/sau de fundația afiliată la aceasta în 
vederea înregistrării ca partid politic 
european sau ca fundație politică 
europeană îndeplinesc criteriile stabilite 
la articolele 3, 4 și 5 din prezentul 
regulament, aceasta este înregistrată 
oficial. În cazul în care documentele nu 
îndeplinesc aceste criterii, cererea de 
înregistrare este considerată ca respinsă. 
Parlamentul European informează 
solicitantul în consecință. Solicitantul își 
poate pezenta din nou cererea de 
înregistrare, într-o formă corectată în 
mod corespunzător.
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Or. de

Amendamentul 159
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare și după ce 
monitorizează formal conformitatea cu 
cerințele și criteriile stabilite la articolele 
3, 4 și 5, administrația Parlamentului 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

Or. de

Justificare

Înscrierea unor noi partide în registre nu trebuie să fie rezultatul unei decizii politice și, prin 
urmare, trebuie să se bazeze pe verificări efectuate de funcționari. De asemenea, Parlamentul 
ar trebui să se limiteze la verificarea îndeplinirii criteriilor formale. Pe de altă parte, 
însușirea valorilor europene și a standardelor democratice nu poate fi verificată decât de o 
instanță judecătorească.

Amendamentul 160
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European, acționând în conformitate cu 
Regulamentul său de procedură, adoptă o 
decizie, care se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, împreună cu statutul 
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fost aprobată, motivele respingerii. partidului sau al fundației sau, în cazul în 
care o cerere nu a fost aprobată, motivele 
respingerii.

Or. de

Amendamentul 161
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie bazată pe 
recomandările Comitetului consultativ 
pentru regulamentul privind partidele 
europene, care se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, împreună cu 
statutul partidului sau al fundației sau, în 
cazul în care o cerere nu a fost aprobată, 
motivele respingerii.

Or. en

Amendamentul 162
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii. 
Cererile pot fi respinse numai cu o 
majoritate constând din trei pătrimi din 
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numărul membrilor votanți.

Or. fr

Amendamentul 163
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Oficiul European de 
Luptă Antifraudă adoptă o decizie, care se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, împreună cu statutul partidului 
sau al fundației sau, în cazul în care o 
cerere nu a fost aprobată, motivele 
respingerii.

Or. en

Amendamentul 164
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Comisia Europeană 
adoptă o decizie, care se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, împreună cu 
statutul partidului sau al fundației sau, în 
cazul în care o cerere nu a fost aprobată, 
motivele respingerii.

Or. pt
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Amendamentul 165
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie cu majoritatea 
absolută a membrilor componenți, care se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, împreună cu statutul partidului 
sau al fundației sau, în cazul în care o 
cerere nu a fost aprobată, motivele 
respingerii.

Or. en

Amendamentul 166
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Partidul politic european sau 
fundația politică europeană sunt înscrise 
în registru în termen de trei zile de la 
publicarea deciziei Parlamentului 
European în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Această înscriere are un 
caracter constitutiv.

Or. en

Amendamentul 167
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Orice modificări aduse documentelor 
ori statutului prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu punctul (3)
se notifică Parlamentului European în 
termen de patru săptămâni.

(6) Orice modificări aduse după 
înregistrare documentelor ori statutului 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu punctul (3) se notifică 
Parlamentului European în termen de patru 
săptămâni.

Or. de

Amendamentul 168
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Orice modificări aduse documentelor 
ori statutului prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu punctul (3) 
se notifică Parlamentului European în 
termen de patru săptămâni.

(6) Orice modificări aduse documentelor 
ori statutului prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu punctul (3) 
se notifică Comisiei Europene în termen 
de patru săptămâni.

Or. pt

Amendamentul 169
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la 
statutul partidului în conformitate cu 
articolul 4 punctul (2), se trimite anual 
Parlamentului European însă în termen 
de patru săptămâni de la data oricărei 
modificări în urma căreia partidul politic 
european nu mai îndeplinește cerința de 

eliminat
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la articolul 3 alineatul (1) litera (b).

Or. de

Amendamentul 170
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Parlamentului 
European însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

(7) Lista actualizată a organizațiilor 
membre ale unui partid politic european, 
anexată la statutul partidului în 
conformitate cu articolul 4 punctul (2), se 
trimite anual Parlamentului European însă 
în termen de patru săptămâni de la data 
oricărei modificări în urma căreia partidul 
politic european nu mai îndeplinește 
cerința de la articolul 3 alineatul (1) litera 
(b).

Or. fr

Amendamentul 171
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Parlamentului 
European însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

(7) Lista actualizată a partidelor membre 
afiliate ale unui partid politic european, 
anexată la statutul partidului în 
conformitate cu articolul 4 punctul (2), se 
trimite anual Parlamentului European însă 
în termen de patru săptămâni de la data 
oricărei modificări în urma căreia partidul 
politic european nu mai îndeplinește 
cerința de la articolul 3 alineatul (1) litera 
(b).
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Or. en

Amendamentul 172
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Parlamentului
European însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Oficiului 
European de Luptă Antifraudă, însă în 
termen de patru săptămâni de la data 
oricărei modificări în urma căreia partidul 
politic european nu mai îndeplinește 
cerința de la articolul 3 alineatul (1) litera 
(b).

Or. en

Amendamentul 173
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Parlamentului 
European însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

(7) Informații actualizate cu privire la 
numărul membrilor unui partid politic 
european și o listă actualizată a partidelor 
membre ale acestuia, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Parlamentului 
European însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

Or. de
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Justificare

A se vedea amendamentul 3 la articolul 4 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 174
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Parlamentului 
European însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Comisiei 
Europene, însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

Or. pt

Amendamentul 175
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European verifică anual 
dacă partidele politice europene și 
fundațiile politice europene îndeplinesc în 
continuare condițiile și cerințele 
prevăzute la articolele 3, 4 și 5.

eliminat

În cazul în care este relevant, calendarul 
verificării anuale menționate la prezentul 
alineat se aliniază la procedura de 
solicitare a finanțării prevăzută la 
articolul 13, astfel încât registrul și 
ordonatorul de credite să coordoneze și să 
facă schimb de informații, după caz.
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Or. de

Amendamentul 176
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Parlamentul European verifică anual dacă 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene îndeplinesc în continuare 
condițiile și cerințele prevăzute la articolele 
3, 4 și 5.

Parlamentul European verifică regulat
dacă partidele politice europene și 
fundațiile politice europene îndeplinesc în 
continuare condițiile și cerințele prevăzute 
la articolele 3, 4 și 5.

Or. en

Amendamentul 177
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European verifică anual
dacă partidele politice europene și 
fundațiile politice europene îndeplinesc în 
continuare condițiile și cerințele prevăzute 
la articolele 3, 4 și 5.

Oficiul European de luptă Antifraudă 
verifică din trei în trei ani dacă partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene îndeplinesc în continuare 
condițiile și cerințele prevăzute la articolele 
3, 4 și 5.

Or. en

Justificare

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 
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initiated only if there are concerns of non-compliance

Amendamentul 178
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European verifică anual dacă 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene îndeplinesc în continuare 
condițiile și cerințele prevăzute la articolele 
3, 4 și 5.

Serviciile de resort ale Parlamentului
European verifică anual dacă partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene îndeplinesc în continuare 
condițiile formale și cerințele prevăzute la 
articolele 3, 4 și 5.

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (5).

Amendamentul 179
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Parlamentul European verifică anual dacă 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene îndeplinesc în continuare 
condițiile și cerințele prevăzute la articolele 
3, 4 și 5.

Parlamentul European verifică regulat
dacă partidele politice europene și 
fundațiile politice europene îndeplinesc în 
continuare condițiile și cerințele prevăzute 
la articolele 3, 4 și 5.

Or. en

Amendamentul 180
Helmut Scholz
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European verifică anual dacă 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene îndeplinesc în continuare 
condițiile și cerințele prevăzute la articolele 
3, 4 și 5.

Parlamentul European verifică imediat 
după prezentarea modificărilor la 
documentele sau statutul partidului politic 
european sau al fundației politice 
europene dacă partidul politic european 
sau fundația politică europeană în cauză 
îndeplinește, în continuare, condițiile și 
cerințele prevăzute la articolele 3, 4 și 5.

Or. de

Amendamentul 181
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European verifică anual 
dacă partidele politice europene și 
fundațiile politice europene îndeplinesc în 
continuare condițiile și cerințele prevăzute 
la articolele 3, 4 și 5.

Comisia Europeană verifică anual dacă 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene îndeplinesc în continuare 
condițiile și cerințele prevăzute la articolele 
3, 4 și 5.

Or. pt

Amendamentul 182
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Curtea de Conturi a Uniunii Europene, în 
exercitarea prerogativelor sale, verifică 
periodic dacă cerințele și condițiile 
privind înregistrarea și finanțarea 
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partidelor politice europene sunt 
îndeplinite și dacă acestea utilizează 
fondurile pertinente în mod licit și în 
circumstanțe conforme cu normalitatea. 
Această verificare este efectuată anual 
sau imediat în urma unei solicitări 
motivate, formulate de orice persoană 
fizică sau juridică.

Or. de

Amendamentul 183
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul în care este relevant, calendarul 
verificării anuale menționate la prezentul 
alineat se aliniază la procedura de 
solicitare a finanțării prevăzută la 
articolul 13, astfel încât registrul și 
ordonatorul de credite să coordoneze și să 
facă schimb de informații, după caz.

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care este relevant, calendarul 
verificării anuale menționate la prezentul 
alineat se aliniază la procedura de 
solicitare a finanțării prevăzută la articolul 
13, astfel încât registrul și ordonatorul de 
credite să coordoneze și să facă schimb de 
informații, după caz.

Independent de verificările obișnuite, 
efectuate în conformitate cu alineatul 
precedent, la primirea cererii de finanțare
prevăzută la articolul 13 se face o 
verificare separată, astfel încât registrul și 
ordonatorul de credite să coordoneze și să 
facă schimb de informații, după caz.
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Or. en

Amendamentul 185
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care este relevant, calendarul 
verificării anuale menționate la prezentul 
alineat se aliniază la procedura de solicitare 
a finanțării prevăzută la articolul 13, astfel 
încât registrul și ordonatorul de credite să 
coordoneze și să facă schimb de informații, 
după caz.

În cazul în care este relevant, calendarul 
verificării menționate la prezentul alineat 
se aliniază la procedura de solicitare a 
finanțării prevăzută la articolul 13, astfel 
încât registrul și ordonatorul de credite să 
coordoneze și să facă schimb de informații, 
după caz.

Or. de

Amendamentul 186
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ori de câte ori i se solicită acest lucru 
de către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri 
politice din Parlamentul European, 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi dacă este 
îndeplinită în continuare condiția 
prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera 
(c) privind un partid politic european și la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru o 
fundație politică europeană.

eliminat

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai 
fundației politice europene în cauză și 
solicită unui comitet alcătuit din 
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personalități independente (denumit în 
continuare „comitetul”) să emită un aviz 
cu privire la acest subiect, într-o perioadă 
de timp rezonabilă.
Comitetul este alcătuit din trei membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia numind fiecare câte un membru 
în termen de șase luni de la încheierea 
primei sesiuni a Parlamentului European 
în urma alegerilor pentru Parlamentul 
European. Secretariatul și finanțarea 
comitetului se asigură de către 
Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 187
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri 
politice din Parlamentul European, 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi dacă este 
îndeplinită în continuare condiția 
prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera 
(c) privind un partid politic european și la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru o 
fundație politică europeană.

În cazul în care membrii Parlamentului 
European, Comisia Europeană sau 
Consiliul consideră că un partid politic 
european sau o fundație politică 
europeană nu mai îndeplinește cerințele și 
condițiile stabilite la articolele 3, 4 și 5, 
oricare dintre aceste instituții poate hotărî 
să aducă chestiunea în fața Curții de 
Justiție a Uniunii Europene care, după ce 
face o verificare în lumina cerințelor și 
condițiilor stabilite la articolele 3, 4 și 5, 
hotărăște în ceea ce privește radierea din 
registru și pierderea statutului juridic.

Or. de

Justificare

Partidele politice europene ar trebui să se bucure de o protecție deosebit de puternică în 
privința existenței lor în condiții de continuitate, pentru a se preveni radierea lor neavenită 
din registru. Radierea din registru ar trebui, prin urmare, să fie posibilă numai printr-o 
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hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul 188
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri 
politice din Parlamentul European, 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi dacă este 
îndeplinită în continuare condiția 
prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera 
(c) privind un partid politic european și la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru o 
fundație politică europeană.

În cazul în care Parlamentul European, 
Comisia Europeană sau Consiliul 
consideră că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu mai 
îndeplinește cerințele și condițiile stabilite 
la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și 
articolul 3 alineatul (2) litera (h), oricare 
dintre aceste instituții poate decide să 
aducă chestiunea în fața Curții de Justiție 
a Uniunii Europene care, după ce face o 
verificare, hotărăște în ceea ce privește 
radierea din registru.

Or. de

Amendamentul 189
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri 
politice din Parlamentul European, 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi dacă este 
îndeplinită în continuare condiția 
prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera 
(c) privind un partid politic european și la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru o 
fundație politică europeană.

În cazul în care verificarea formală a 
modificărilor prezentate spre a fi aduse 
documentelor sau statutului unui partid 
politic european sau ale unei fundații 
politice europene indică faptul că condiția 
prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera 
(c) privind un partid politic european și la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru o 
fundație politică europeană ar putea să nu 
mai fie îndeplinită, Parlamentul European 
redactează un aviz cu privire la aceasta 
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care, odată adoptat cu majoritate de 
voturi, este transmis Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, pentru a lua o 
hotărâre definitivă cu privire la eventuala 
lipsire a partidului politic european sau a 
fundației politice europene în cauză de 
statutul său european și, în consecință, cu 
privire la radierea sa din registru.

Or. deAmendamentul 190

Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, reprezentând 
cel puțin trei grupuri politice din 
Parlamentul European, Parlamentul 
European hotărăște cu majoritatea 
membrilor săi dacă este îndeplinită în 
continuare condiția prevăzută la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) privind un partid 
politic european și la articolul 3 alineatul 
(2) litera (c) pentru o fundație politică 
europeană.

Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, reprezentând 
cel puțin trei grupuri politice din 
Parlamentul European, Comisia 
Europeană hotărăște dacă este îndeplinită 
în continuare condiția prevăzută la articolul 
3 alineatul (1) litera (c) privind un partid 
politic european sau la articolul 3 alineatul 
(2) litera (c) pentru o fundație politică 
europeană.

Or. pt

Amendamentul 191
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, reprezentând 
cel puțin trei grupuri politice din 
Parlamentul European, Parlamentul 
European hotărăște cu majoritatea 
membrilor săi dacă este îndeplinită în 

Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, reprezentând 
cel puțin trei grupuri politice din 
Parlamentul European, Parlamentul 
European hotărăște cu majoritatea absolută 
a membrilor săi dacă este îndeplinită în 
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continuare condiția prevăzută la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) privind un partid 
politic european și la articolul 3 alineatul 
(2) litera (c) pentru o fundație politică 
europeană.

continuare condiția prevăzută la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) privind un partid 
politic european și la articolul 3 alineatul 
(2) litera (c) pentru o fundație politică 
europeană.

Or. en

Amendamentul 192
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai 
fundației politice europene în cauză și 
solicită unui comitet alcătuit din 
personalități independente (denumit în 
continuare „comitetul”) să emită un aviz 
cu privire la acest subiect, într-o perioadă 
de timp rezonabilă.

eliminat

Or. de

Justificare

Clauza este superfluă, dat fiind amendamentul la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul 193
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită 
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comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

Comitetului Consultativ pentru 
Reglementări privind Partidele Europene, 
astfel cum este definit la articolul 6 
alineatul (4a), să emită o recomandare cu 
privire la acest subiect, în termen de două 
luni de la solicitare.

Or. en

Amendamentul 194
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă. În cazul în care Parlamentul 
European nu dorește să dea curs avizului 
comitetului respectiv, acesta poate 
respinge acest lucru doar prin votul 
majorității membrilor săi componenți.

Or. fr

Amendamentul 195
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază, în conformitate cu 
Regulamentul său de procedură, pe 
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politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

reprezentanții partidului politic european 
sau ai fundației politice europene în cauză 
și solicită unui comitet alcătuit din 
personalități independente (denumit în 
continuare „comitetul”) să emită un aviz cu 
privire la acest subiect, într-o perioadă de 
timp rezonabilă.

Or. en

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 15 din proiectul de raport.

Amendamentul 196
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

Înainte de a adopta avizul, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză cu privire la 
acest subiect.

Or. de

Amendamentul 197
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 

Înainte de a lua decizia, Comisia 
Europeană îi audiază pe reprezentanții 
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partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

Or. pt

Amendamentul 198
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul este alcătuit din trei membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia numind fiecare câte un membru 
în termen de șase luni de la încheierea 
primei sesiuni a Parlamentului European 
în urma alegerilor pentru Parlamentul 
European. Secretariatul și finanțarea 
comitetului se asigură de către 
Parlamentul European.

eliminat

Or. de

Justificare

Clauza este superfluă, dat fiind amendamentul la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul 199
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul este alcătuit din trei membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 

eliminat
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Comisia numind fiecare câte un membru 
în termen de șase luni de la încheierea 
primei sesiuni a Parlamentului European 
în urma alegerilor pentru Parlamentul 
European. Secretariatul și finanțarea 
comitetului se asigură de către 
Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 200
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul este alcătuit din trei membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia numind fiecare câte un membru 
în termen de șase luni de la încheierea 
primei sesiuni a Parlamentului European 
în urma alegerilor pentru Parlamentul 
European. Secretariatul și finanțarea 
comitetului se asigură de către 
Parlamentul European.

eliminat

Or. de

Amendamentul 201
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul este alcătuit din trei membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia numind fiecare câte un membru
în termen de șase luni de la încheierea 
primei sesiuni a Parlamentului European în 
urma alegerilor pentru Parlamentul 

Comitetul este alcătuit din nouă membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia numind fiecare câte trei membri
în termen de șase luni de la încheierea 
primei sesiuni a Parlamentului European în 
urma alegerilor pentru Parlamentul 
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European. Secretariatul și finanțarea 
comitetului se asigură de către Parlamentul 
European.

European. Secretariatul și finanțarea 
comitetului se asigură de către Parlamentul 
European.

Or. en

Amendamentul 202
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul este alcătuit din trei membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia numind fiecare câte un membru în 
termen de șase luni de la încheierea primei 
sesiuni a Parlamentului European în urma 
alegerilor pentru Parlamentul European. 
Secretariatul și finanțarea comitetului se 
asigură de către Parlamentul European.

Comitetul este alcătuit din trei membri, 
Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia numind fiecare câte un membru în 
termen de șase luni de la încheierea primei 
sesiuni a Parlamentului European în urma 
alegerilor pentru Parlamentul European. 
Secretariatul și finanțarea comitetului se 
asigură de către Comisia Europeană.

Or. pt

Amendamentul 203
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comitetul decide, în urma 
audierii tuturor pozițiilor relevante, că 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană în cauză nu 
îndeplinește criteriile necesare, acesta are 
competența de a emite o mustrare, de a 
impune o amendă sau de a propune 
suspendarea sau excluderea partidului 
sau fundației în cauză.

Or. en
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Amendamentul 204
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În toate celelalte cazuri care intră 
sub incidența articolelor 3, 4 și 5, 
administrația Parlamentului European 
verifică anual dacă partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
îndeplinesc în continuare condițiile și 
cerințele formale. Înainte de luarea 
oricărei decizii, partidului politic 
european i se oferă oportunitatea de a fi 
audiat. Decizia poate fi revizuită de către 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în 
urma solicitării partidului politic 
european.
În cazul în care este relevant, calendarul 
verificării anuale menționate la prezentul 
alineat se aliniază la procedura de 
solicitare a finanțării prevăzută la 
articolul 13, astfel încât registrul și 
ordonatorul de credite să coordoneze și să 
facă schimb de informații, după caz.

Or. de

Amendamentul 205
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană fizică sau juridică 
poate depune, în orice moment, o cerere 
motivată la Parlamentul European pentru 
a se verifica dacă sunt îndeplinite în 
continuare una sau mai multe dintre 

eliminat
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condițiile și cerințele menționate la 
alineatul (1). Încălcarea valorilor pe care 
se întemeiază Uniunea de către un partid 
politic european, inclusiv de către 
membrii acestuia sau de către o fundație 
politică europeană, se poate stabili numai 
în conformitate cu alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 206
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la alineatul (1). 
Încălcarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea de către un partid politic 
european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2).

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la alineatul (1). 
Încălcarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea de către un partid politic 
european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatul (2) din prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 207
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
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la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la alineatul (1). 
Încălcarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea de către un partid politic 
european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2).

la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la articolele 3, 4 și 5.

Or. en

Amendamentul 208
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la alineatul (1). 
Încălcarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea de către un partid politic 
european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2).

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Comisia Europeană pentru a se verifica 
dacă sunt îndeplinite în continuare una sau 
mai multe dintre condițiile și cerințele 
menționate la alineatul (1). Încălcarea 
valorilor pe care se întemeiază Uniunea de 
către un partid politic european, inclusiv de 
către membrii acestuia sau de către o 
fundație politică europeană, se poate stabili 
numai în conformitate cu alineatul (2).

Or. pt

Amendamentul 209
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Înainte de a lua decizia, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă consultă 
comitetul alcătuit din personalități 
independente, care emite un aviz motivat 
în termen de o lună de la primirea 
solicitării de aviz. Avizul motivat al 
comitetului alcătuit din personalități 
independente se publică.

Or. en

Amendamentul 210
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Parlamentul European 
constată că una dintre condițiile sau 
cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai 
sunt îndeplinite, acesta aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 
sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

(4) În cazul în care Parlamentul European 
constată că una dintre condițiile sau 
cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai 
sunt îndeplinite, acesta atrage atenția 
partidului politic european cu privire la 
încălcare și aplică dispozițiile prevăzute la 
articolul 22, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul 211
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4



PE504.068v01-00 90/184 AM\924360RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Parlamentul European 
constată că una dintre condițiile sau 
cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai 
sunt îndeplinite, acesta aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 
sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

(4) În cazul în care Parlamentul European, 
în urma consultării comitetului alcătuit 
din personalități independente, constată că 
una dintre condițiile sau cerințele prevăzute 
la articolele 3, 4 și 5 nu mai sunt 
îndeplinite, acesta aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 
sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

Or. en

Amendamentul 212
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Parlamentul European 
constată că una dintre condițiile sau 
cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai 
sunt îndeplinite, acesta aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 
sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

(4) În cazul în care Oficiul European de 
Luptă Antifraudă constată că una dintre 
condițiile sau cerințele prevăzute la 
alineatul (1) nu mai sunt îndeplinite, acesta 
aplică dispozițiile prevăzute la articolul 11 
sau la articolul 22 sau la ambele, cu 
respectarea dispozițiilor prevăzute de 
articolul 23.

Or. en

Amendamentul 213
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Parlamentul European
constată că una dintre condițiile sau 

(4) În cazul în care Comisia Europeană
constată că una dintre condițiile sau 
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cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai 
sunt îndeplinite, acesta aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 
sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai 
sunt îndeplinite, aceasta aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 
sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

Or. pt

Amendamentul 214
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O fundație politică europeană își 
pierde în mod automat statutul dacă 
partidul politic european la care este 
afiliată este radiat din registru.
Ordonatorul de credite responsabil reduce 
valoarea contribuției sau a grantului sau 
reziliază acordul privind contribuția sau 
grantul ori decizia privind finanțarea din 
bugetul Uniunii primită în temeiul 
prezentului regulament și recuperează 
sumele plătite în mod necuvenit în baza 
acordului privind contribuția sau grantul 
ori în baza deciziei de finanțare, precum și 
orice fond necheltuit primit de la Uniune, 
la data deciziei adoptate în temeiul 
articolului 11.

(5) Ordonatorul de credite responsabil 
reduce valoarea contribuției sau a grantului 
sau reziliază acordul privind contribuția 
sau grantul ori decizia privind finanțarea 
din bugetul Uniunii primită în temeiul 
prezentului regulament și recuperează 
sumele plătite în mod necuvenit în baza 
acordului privind contribuția sau grantul 
ori în baza deciziei de finanțare, precum și 
orice fond necheltuit primit de la Uniune, 
la data deciziei adoptate în temeiul 
articolului 11.

Or. en

Justificare

Aspect acoperit deja de dispozițiile articolului 11.

Amendamentul 215
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Partidul politic european și fundația 
politică europeană au personalitate 
juridică, pe care o dobândesc la data 
înregistrării lor în registru, în conformitate 
cu articolul 6.

Partidul politic european și fundația 
politică europeană dobândesc personalitate 
juridică în conformitate cu legislația 
Uniunii la data înregistrării lor în registru, 
în conformitate cu articolul 6.

Or. en

Amendamentul 216
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Partidul politic european și fundația 
politică europeană au recunoaștere și
capacitate juridică deplină în toate statele 
membre.

Partidul politic european și fundația 
politică europeană au capacitate juridică 
deplină în toate statele membre.

Or. en

Amendamentul 217
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care statutul le 
impune restricții, partidul politic 
european și fundația politică europeană 
beneficiază de toate drepturile necesare 
desfășurării activității, inclusiv dreptul de 
a poseda bunuri mobile și imobile, ele 
putând desfășura activități în toate statele 
membre și în țări terțe în cazul în care 
statutele nu le impun restricții în această 
privință.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 20.

Amendamentul 218
Marietta Giannakou

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează faptul că 
denumirile „partid politic european” și 
„fundație politică europeană” pot fi 
utilizate doar de către alianțele sau 
fundațiile politice înregistrate în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 22.

Amendamentul 219
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În legătură cu dispozițiile substanțiale ale 
prezentului regulament, partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
fac obiectul acelorași dispoziții ca și 
celelalte instituții europene, indiferent în 
ce stat membru își au sediul.

Or. de
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Amendamentul 220
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament nu le reglementează sau, în 
cazul în care acesta le reglementează 
parțial, în legătură cu acele aspecte pe 
care regulamentul nu le prevede, partidul 
politic european și fundația politică 
europeană se află sub incidența, în statul 
membru în care își au sediul, legislației 
naționale aplicabile formei juridice 
menționate în statutul partidului sau al
fundației. Activitățile desfășurate de 
partidul politic european și de fundația 
politică europeană în alte state membre 
sunt reglementate de legislația națională 
aplicabilă în domeniu din statele membre 
respective.

eliminat

Or. de

Amendamentul 221
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament nu le reglementează sau, în 
cazul în care acesta le reglementează 
parțial, în legătură cu acele aspecte pe 
care regulamentul nu le prevede, partidul 
politic european și fundația politică 
europeană se află sub incidența, în statul
membru în care își au sediul, legislației 
naționale aplicabile formei juridice 
menționate în statutul partidului sau al 
fundației. Activitățile desfășurate de 

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament nu le reglementează sau le 
reglementează doar parțial, partidul politic 
european și fundația politică europeană se 
află sub incidența legislației statului
membru în care își au sediul. Activitățile 
desfășurate de partidul politic european și 
de fundația politică europeană în alte state 
membre sunt reglementate de legislația 
națională aplicabilă în domeniu din statele 
membre respective.
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partidul politic european și de fundația 
politică europeană în alte state membre 
sunt reglementate de legislația națională 
aplicabilă în domeniu din statele membre 
respective.

Or. en

Amendamentul 222
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană pierde sau 
renunță la statutul său și încetează să 
aibă personalitate juridică europeană în 
unul din următoarele cazuri:

(1) Partidul politic european și fundația 
politică europeană sunt eliminate din 
registru în următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 223
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) un partid politic european sau o 
fundație politică europeană își pierde 
statutul juridic în conformitate cu 
legislația Uniunii la data eliminării din 
registru.

Or. en

Amendamentul 224
Rainer Wieland
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organul de conducere al partidului sau 
al fundației decide să dizolve partidul 
politic european sau fundația politică 
europeană;

(a) organul competent al partidului sau al 
fundației decide să dizolve partidul politic 
european sau fundația politică europeană;

Or. de

Amendamentul 225
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organul de conducere al partidului sau 
al fundației decide să dizolve partidul 
politic european sau fundația politică 
europeană;

(a) organul de conducere al partidului 
politic european sau al fundației politice 
europene decide să înceteze cooperarea 
structurată din cadrul alianței politice sau
să dizolve fundația asociată;

Or. de

Amendamentul 226
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organul de conducere decide să 
transforme partidul politic european sau 
fundația politică europeană într-o entitate 
juridică recunoscută în cadrul ordinii 
juridice a unui stat membru;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 227
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organul de conducere decide să 
transforme partidul politic european sau 
fundația politică europeană într-o entitate 
juridică recunoscută în cadrul ordinii 
juridice a unui stat membru;

(b) organul competent decide să transforme 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană într-o entitate juridică 
recunoscută în cadrul ordinii juridice a 
unui stat membru;

Or. de

Amendamentul 228
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un partid politic european nu mai 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) litera (b) ca 
urmare a modificării componenței sau în 
urma alegerilor pentru Parlamentul 
European;

eliminat

Or. de

Amendamentul 229
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un partid politic european nu mai eliminat
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îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) litera (b) ca 
urmare a modificării componenței sau în 
urma alegerilor pentru Parlamentul 
European;

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul 230
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un partid politic european nu mai 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) litera (b) ca 
urmare a modificării componenței sau în 
urma alegerilor pentru Parlamentul 
European;

(c) un partid politic european nu mai 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 3, în special în cazul în care, în 
urma înregistrării sale, partidul politic 
european nu a participat la alegerile 
pentru Parlamentul European sau a fost 
dizolvat;

Or. en

Amendamentul 231
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) un partid politic european nu mai 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) litera (b) ca urmare 
a modificării componenței sau în urma 
alegerilor pentru Parlamentul European;

(c) un partid politic european nu mai 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) litera (b);
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Or. en

Amendamentul 232
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este eliminat(ă) din registru în 
conformitate cu dispozițiile articolului 22 
alineatul (1) sau (4) ori în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (5).

(d) este eliminat(ă) din registru.

Or. de

Amendamentul 233
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este eliminat(ă) din registru în 
conformitate cu dispozițiile articolului 22 
alineatul (1) sau (4) ori în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (5).

(d) în conformitate cu dispozițiile 
articolului 22 alineatul (1) sau (4) ori în 
conformitate cu dispozițiile articolului 7 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 234
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este eliminat(ă) din registru în 
conformitate cu dispozițiile articolului 22

(d) este eliminat(ă) din registru în 
conformitate cu dispozițiile articolului 7
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alineatul (1) sau (4) ori în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (5).

alineatul (2) sau în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (5).

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul 235
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o 
decizie cu privire la încetarea statutului 
juridic european și la eliminarea din 
registru.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 236
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o 
decizie cu privire la încetarea statutului 
juridic european și la eliminarea din 
registru.

eliminat

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.
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Amendamentul 237
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o decizie 
cu privire la încetarea statutului juridic 
european și la eliminarea din registru.

(2) Parlamentul European adoptă o decizie 
cu privire la eliminarea din registru a 
partidului politic european sau a fundației 
politice europene, fapt ce duce în mod 
automat la pierderea personalității 
juridice a acestora în conformitate cu 
legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 238
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o decizie 
cu privire la încetarea statutului juridic 
european și la eliminarea din registru.

(2) Parlamentul European adoptă, cu o 
majoritate constând din trei pătrimi din 
numărul membrilor votanți, o decizie cu 
privire la încetarea statutului juridic 
european și la eliminarea din registru.

Or. fr

Amendamentul 239
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o decizie 
cu privire la încetarea statutului juridic 

(2) Parlamentul European, în urma 
consultării comitetului alcătuit din 
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european și la eliminarea din registru. personalități independente, adoptă o 
decizie cu privire la propunerea Comisiei 
Europene de încetare a statutului juridic 
european și de eliminare din registru.

Or. en

Amendamentul 240
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o decizie 
cu privire la încetarea statutului juridic 
european și la eliminarea din registru.

(2) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
adoptă o decizie cu privire la încetarea 
statutului juridic european și la eliminarea 
din registru.

Or. en

Amendamentul 241
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o 
decizie cu privire la încetarea statutului 
juridic european și la eliminarea din 
registru.

(2) În cazul în care survine unul dintre 
motivele menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(c), partidul politic european 
sau fundația politică europeană în cauză 
sunt eliminate din registru.

Or. de

Amendamentul 242
Paulo Rangel
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o 
decizie cu privire la încetarea statutului 
juridic european și la eliminarea din 
registru.

(2) Comisia Europeană adoptă o decizie 
cu privire la încetarea statutului juridic 
european și la eliminarea din registru.

Or. pt

Amendamentul 243
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un partid politic european 
sau o fundație politică europeană se află în 
unul dintre cazurile prevăzute la alineatul 
(1) literele (a), (b) sau (c), se retrage orice 
decizie în vigoare cu privire la finanțarea 
primită de la Uniune în temeiul prezentului 
regulament, se reziliază orice acord în 
vigoare cu privire la o astfel de finanțare și 
se recuperează orice finanțare necheltuită 
primită din partea Uniunii, inclusiv orice 
fonduri necheltuite, primite de la Uniune în 
anii anteriori.

(3) Atunci când un partid politic european 
sau o fundație politică europeană sunt 
eliminate din registru, se retrage orice 
decizie în vigoare cu privire la finanțarea 
primită de la Uniune în temeiul prezentului 
regulament, se reziliază orice acord în 
vigoare cu privire la o astfel de finanțare și 
se recuperează orice finanțare necheltuită 
primită din partea Uniunii, inclusiv orice 
fonduri necheltuite, primite de la Uniune în 
anii anteriori.

Or. en

Amendamentul 244
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un partid politic european (3) orice decizie în vigoare cu privire la 
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sau o fundație politică europeană se află 
în unul dintre cazurile prevăzute la 
alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), se 
retrage orice decizie în vigoare cu privire 
la finanțarea primită de la Uniune în 
temeiul prezentului regulament, se 
reziliază orice acord în vigoare cu privire 
la o astfel de finanțare și se recuperează 
orice finanțare necheltuită primită din 
partea Uniunii, inclusiv orice fonduri 
necheltuite, primite de la Uniune în anii 
anteriori.

finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, sau orice acord în 
vigoare cu privire la o astfel de finanțare 
încetează în momentul retragerii statului 
juridic și se recuperează orice finanțare 
necheltuită primită din partea Uniunii, 
inclusiv orice fonduri necheltuite, primite 
de la Uniune în anii anteriori.

Or. de

Amendamentul 245
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un partid politic european 
sau o fundație politică europeană se află în 
unul dintre cazurile prevăzute la alineatul 
(1) literele (a), (b) sau (c), se retrage orice 
decizie în vigoare cu privire la finanțarea 
primită de la Uniune în temeiul prezentului 
regulament, se reziliază orice acord în 
vigoare cu privire la o astfel de finanțare și 
se recuperează orice finanțare necheltuită 
primită din partea Uniunii, inclusiv orice 
fonduri necheltuite, primite de la Uniune în 
anii anteriori.

(3) Atunci când un partid politic european 
sau o fundație politică europeană se află în 
unul dintre cazurile prevăzute la alineatul 
(1) literele (a) sau (b), sau atunci când un 
partid politic european este eliminat din 
registru din cauza nerespectării cerințelor 
menționate la articolul 3 alineatul (1) 
litera (b), se retrage orice decizie în 
vigoare cu privire la finanțarea primită de 
la Uniune în temeiul prezentului 
regulament, se reziliază orice acord în 
vigoare cu privire la o astfel de finanțare și 
se recuperează orice finanțare necheltuită 
primită din partea Uniunii, inclusiv orice 
fonduri necheltuite, primite de la Uniune în 
anii anteriori.

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 11 alineatul (1) litera (c).
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Amendamentul 246
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dizolvarea, insolvența, încetarea 
plăților și alte proceduri similare sunt 
reglementate de dispozițiile legale care se 
aplică formei juridice menționate în 
statutul partidului politic european sau al 
fundației politice europene din statul 
membru în care își are sediul.

eliminat

Or. de

Amendamentul 247
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu prezentul regulament, care 
este reprezentat în cel puțin o pătrime din 
statele membre de către partide politice în 
sensul articolului 2 alineatul (1) 
[nenecesitând în plus față de înregistrare 
astfel cum este definită la articolul 3 
alineatul (1) litera (b) reprezentanți aleși 
la nivel național] și în Parlamentul 
European de cel puțin unul dintre membrii 
săi poate solicita finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene. Cererile de 
finanțare trebuie făcute în conformitate cu 
termenii și condițiile publicate de 
Parlamentul European. Partidul politic 
european nu trebuie să se afle într-o 
situație de excludere, așa cum este 
definită în Regulamentul financiar.
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Or. en

Justificare

Partidele care primesc finanțare sunt compuse din partide membre, în plus față de noul 
criteriu de a avea cel puțin un deputat în Parlamentul European. Aceste două noi criterii nu 
ar trebui să dea naștere la confuzii sau contradicții în ceea ce privește criteriile de la 
articolul 3. De asemenea, nu ar trebui să creeze o situație care să facă dificilă orice nouă 
inițiativă vizând primirea de finanțare sau să aibă consecința nedorită de a oferi partidelor 
europene existente un avantaj considerabil în comparație cu inițiativele noi și de mai mică 
anvergură.

Amendamentul 248
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi sau care a 
obținut o cotă de cel puțin 1 % din voturi 
în cadrul ultimelor alegeri pentru 
Parlamentul European în cel puțin un 
sfert dintre statele membre, și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

Or. en

Amendamentul 249
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care, 
având partide membre în sensul 
articolului 2 alineatul (1) instituite în un 
sfert dintre statele membre, nu se află în 
una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

Or. en

Amendamentul 250
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de 
cel puțin unul dintre membrii săi și care 
nu se află în una dintre situațiile de 
excludere menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

Or. de
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Justificare

Acest lucru nu va mai fi necesar, dată fiind noua abordare de la articolul 14.

Amendamentul 251
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Comisia Europeană
într-o cerere de [contribuții].

Or. pt

Amendamentul 252
György Schöpflin, József Szájer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu prezentul regulament, care 
este reprezentat în cel puțin un sfert dintre 
statele membre de către partide politice în 
sensul articolului 2 alineatul (1) și în
Parlamentul European de cel puțin unul 
dintre membrii săi poate solicita finanțare 
din bugetul general al Uniunii Europene. 
Cererile de finanțare trebuie făcute în 
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Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

conformitate cu termenii și condițiile 
publicate de Parlamentul European. 
Partidul politic european nu trebuie să se 
afle într-o situație de excludere, așa cum 
este definită în Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 253
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O fundație politică europeană afiliată 
unui partid politic european, eligibilă 
pentru a solicita finanțare în conformitate 
cu alineatul (1), înregistrată în conformitate 
cu condițiile și procedurile stabilite de 
prezentul regulament și care nu se află în 
una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar, poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de propuneri.

(2) O fundație politică europeană afiliată 
unui partid politic european, eligibilă 
pentru a solicita finanțare în conformitate 
cu alineatul (1), înregistrată în conformitate 
cu condițiile și procedurile stabilite de 
prezentul regulament și care nu se află în 
una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar, poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Comisia Europeană
într-o cerere de propuneri.

Or. pt

Amendamentul 254
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a se stabili eligibilitatea pentru 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu alineatul 
(1) și cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) 

eliminat
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și pentru aplicarea dispozițiilor articolului 
14 alineatul (1), un deputat în 
Parlamentul European este considerat 
membrul unui singur partid politic 
european; după caz, acesta din urmă este 
partidul la care s-a afiliat partidul 
național sau regional din care face parte 
deputatul respectiv la data-limită de 
depunere a cererilor.

Or. de

Justificare

A se transfera la articolul 14 alineatul (2).

Amendamentul 255
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Modificarea statutului unui deputat 
în Parlamentul European nu poate fi 
utilizată drept condiție pentru finanțarea 
din bugetul general al Uniunii Europene 
a noului partid la care deputatul este 
afiliat.

Or. en

Amendamentul 256
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuțiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăși 90 % din costurile eligibile 

(4) Contribuțiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăși 90 % din costurile eligibile 
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anuale ale unui partid politic european și 
95 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partidele 
politice europene pot utiliza, în cursul a 
două exerciții financiare ulterioare datei la 
care a fost acordată, orice parte neutilizată 
din contribuția UE alocată pentru 
acoperirea cheltuielilor rambursabile. 
Sumele neutilizate după cele două exerciții 
financiare se recuperează în conformitate 
cu Regulamentul financiar.

anuale ale unui partid politic european și 
95 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene pot utiliza, în cursul a două 
exerciții financiare ulterioare datei la care a 
fost acordată, orice parte neutilizată din 
contribuția UE alocată pentru acoperirea 
cheltuielilor rambursabile. Sumele 
neutilizate după cele două exerciții 
financiare se recuperează în conformitate 
cu Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 257
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuțiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăși 90 % din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european și 
95 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partidele 
politice europene pot utiliza, în cursul a 
două exerciții financiare ulterioare datei 
la care a fost acordată, orice parte 
neutilizată din contribuția UE alocată 
pentru acoperirea cheltuielilor 
rambursabile. Sumele neutilizate după 
cele două exerciții financiare se 
recuperează în conformitate cu 
Regulamentul financiar.

(4) Contribuțiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăși 95% din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european și 
95 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partea 
neutilizată din contribuția Uniunii poate 
fi reportată în scopuri legate de partid, 
inclusiv finanțarea bunurilor imobile 
aflate pe teritoriul statelor membre sau 
pentru a suporta costurile legate de 
viitoarele alegeri europene. 

Orice parte a contribuției neutilizată în 
cadrul exercițiului financiar acoperit de 
această contribuție poate fi utilizată 
pentru a constitui rezerve. Această parte 
din contribuție poate fi utilizată pentru 
finanțarea bunurilor imobile aflate pe 
teritoriul statelor membre sau pentru 
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participarea la viitoarele alegeri 
europene. Partea restantă din 
contribuție/contribuții care nu este 
cheltuită până în anul de după alegerile 
respective se recuperează până la sfârșitul 
exercițiului financiar care urmează
alegerilor respective, în conformitate cu 
partea I capitolul 5 din Regulamentul 
financiar.
Fundațiile politice europene pot, de 
asemenea, reporta orice parte neutilizată 
din subvenția alocată pentru acoperirea 
cheltuielilor rambursabile. Sumele 
neutilizate se recuperează în conformitate 
cu Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 258
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a primi finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene, un partid 
politic european sau o fundație politică 
europeană care îndeplinește condițiile 
prevăzute de articolul 12 alineatul (1) sau 
(2) depune în fiecare an o cerere la 
Parlamentul European în baza unei cereri 
de [contribuții] sau de propuneri.

(1) Pentru a primi finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene, un partid 
politic european sau o fundație politică 
europeană care îndeplinește condițiile 
prevăzute de articolul 12 alineatul (1) sau 
(2) depune în fiecare an o cerere la 
Comisia Europeană în baza unei cereri de 
[contribuții] sau de propuneri.

Or. pt

Amendamentul 259
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– 15 % se repartizează în părți egale; eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul 260.

Amendamentul 260
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 10% se repartizează proporțional cu 
numărul de voturi exprimate în favoarea 
acestora ca procent din numărul total de 
voturi exprimate în cadrul celor mai 
recente alegeri europene în favoarea 
partidelor politice europene care au atins 
pragul de cel puțin 1% din voturile 
exprimate.

Or. de

Amendamentul 261
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 10% se repartizează în mod egal între 
partidele europene în cauză care sunt 
reprezentate de cel puțin un deputat în 
Parlamentul European.

Or. de
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Amendamentul 262
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 1 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 80 % se repartizează proporțional cu 
numărul de membri aleși în Parlamentul 
European dintre partidele politice 
europene beneficiare.

Or. de

Amendamentul 263
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 85 % se repartizează proporțional cu 
numărul de membri aleși în Parlamentul 
European dintre partidele politice 
europene beneficiare.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul 261.

Amendamentul 264
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceeași cheie de repartizare se utilizează 
pentru a se atribui finanțare fundațiilor 
politice europene, în baza afilierii lor la 
un partid politic european.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul 40.

Amendamentul 265
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea menționată la alineatul (1) se 
bazează pe numărul de membri aleși în 
Parlamentul European care sunt membri ai 
partidului politic european solicitant la 
data-limită de depunere a cererilor, 
ținând seama de dispozițiile articolului 12 
alineatul (3).

La implementarea repartizării menționate 
la alineatul (1), sunt luați în considerare 
doar acei membri aleși în Parlamentul 
European care au fost desemnați, prin vot 
secret, de către un organ de conducere al 
partidului în care membrii partidului sunt 
reprezentați, drept candidați în alegerile 
pentru Parlamentul European. Data 
cererii este luată drept criteriu în acest 
scop.

Or. de

Amendamentul 266
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

După această dată, orice modificare 
survenită în numărul de membri nu 
afectează cota de finanțare respectivă între 

După această dată, orice modificare 
survenită în numărul de membri nu 
afectează cota de finanțare respectivă între 
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partidele politice europene sau fundațiile
politice europene. Acest lucru nu aduce 
atingere cerinței de la articolul 12 
alineatul (1) privind reprezentarea 
partidului politic european în 
Parlamentul European cu cel puțin unul 
dintre membrii săi.

partidele politice europene sau fundațiile 
politice europene în actuala perioadă 
destinată cererilor.

Or. de

Amendamentul 267
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul alocării creditelor, un deputat în 
Parlamentul European poate fi desemnat 
ca aparținând unui singur partid politic 
european, care, atunci când este relevant, 
este cel la care este afiliat partidul său 
național sau regional la data finală de 
depunere a cererilor.

Or. de

Amendamentul 268
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceeași cheie de repartizare se 
utilizează pentru a se atribui finanțare 
fundațiilor politice europene, în baza 
afilierii lor la un partid politic european.

Or. de
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Amendamentul 269
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene pot să accepte donații de 
la persoane fizice sau juridice în valoare 
maximă de 25 000 EUR pe an și pe 
donator, fără a se aduce atingere alineatului 
(5).

(1) În condiții pe deplin transparente, 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene pot să accepte donații de 
la persoane fizice sau juridice în valoare 
maximă de 50 000 EUR pe an și pe 
donator, fără a se aduce atingere alineatului 
(5).

Or. en

Amendamentul 270
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene pot să accepte donații de 
la persoane fizice sau juridice în valoare 
maximă de 25 000 EUR pe an și pe 
donator, fără a se aduce atingere alineatului 
(5).

(1) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene pot să accepte donații de 
la persoane fizice sau juridice în valoare 
maximă de 12 000 EUR pe an și pe 
donator, fără a se aduce atingere alineatului 
(5).

Or. de

Amendamentul 271
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Partidele politice europene și fundațiile (2) Partidele politice europene și fundațiile 
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politice europene, cu ocazia prezentării 
propriilor situații financiare anuale către 
Parlamentul European, în conformitate cu 
articolul 19, transmit, de asemenea, o listă 
cu toți donatorii și cu donațiile lor, 
indicând atât natura, cât și valoarea fiecărei 
donații în parte. Prezentul alineat se aplică, 
de asemenea, contribuțiilor primite de la 
membrii la care se face referire la 
alineatele (7) și (8).

politice europene, cu ocazia prezentării 
propriilor situații financiare anuale către 
Parlamentul European, în conformitate cu 
articolul 19, transmit, de asemenea, o listă 
cu toți donatorii de donații care depășesc 5 
000 EUR, indicând atât natura, cât și 
valoarea fiecărei donații în parte. Prezentul 
alineat se aplică, de asemenea, 
contribuțiilor primite de la membrii la care 
se face referire la alineatele (7) și (8).

Or. en

Amendamentul 272
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene, cu ocazia prezentării 
propriilor situații financiare anuale către 
Parlamentul European, în conformitate cu 
articolul 19, transmit, de asemenea, o listă 
cu toți donatorii și cu donațiile lor, 
indicând atât natura, cât și valoarea fiecărei 
donații în parte. Prezentul alineat se aplică, 
de asemenea, contribuțiilor primite de la 
membrii la care se face referire la 
alineatele (7) și (8).

(2) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene, cu ocazia prezentării 
propriilor situații financiare anuale către 
Comisia Europeană, în conformitate cu 
articolul 19, transmit, de asemenea, o listă 
cu toți donatorii și cu donațiile lor, 
indicând atât natura, cât și valoarea fiecărei 
donații în parte. Prezentul alineat se aplică, 
de asemenea, contribuțiilor primite de la 
membrii la care se face referire la 
alineatele (7) și (8).

Or. pt

Amendamentul 273
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Donațiile primite de partidele politice (3) Donațiile primite de partidele politice 
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europene și de fundațiile politice europene 
în decurs de șase luni înainte de alegerile 
pentru Parlamentul European se raportează 
în scris, săptămânal, Parlamentului 
European, în conformitate cu dispozițiile 
alineatului (2).

europene și de fundațiile politice europene 
în decurs de șase luni înainte de alegerile 
pentru Parlamentul European se raportează 
în scris, săptămânal, Comisiei Europene, 
în conformitate cu dispozițiile 
alineatului (2).

Or. pt

Amendamentul 274
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate 
de către partidele politice europene și de 
către fundațiile politice europene se 
raportează imediat, în scris și în 
conformitate cu dispozițiile alineatului 
(2), Parlamentului European.

eliminat

Or. en

Amendamentul 275
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 2 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

Or. en
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Amendamentul 276
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 2 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

Or. de

Amendamentul 277
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Comisiei 
Europene.

Or. pt

Amendamentul 278
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) donații din bugetele grupurilor politice 
din Parlamentul European;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 279
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile pentru organizarea 
evenimentelor comune nu sunt 
considerate drept donații.

Or. en

Amendamentul 280
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) donații din afara teritoriului Uniunii 
Europene, cu excepția 

- donațiilor care nu depășesc 500 EUR 
din partea cetățenilor non-UE;
- donațiilor provenind din fondurile 
unor persoane juridice ale căror sedii 
principale sunt situate într-un stat 
membru al Uniunii Europene și ale 
căror acțiuni sunt deținute în 
proporție de peste 50% de cetățeni ai 
Uniunii Europene;

Or. de
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Amendamentul 281
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) donații obținute de la o parte terță în 
schimbul unei prestații reciproce viitoare 
din partea partidului politic european sau 
a unui membru al acestuia;

Or. de

Amendamentul 282
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) donații către partidul politic 
european efectuate în mod clar în 
așteptarea sau în schimbul unui avantaj 
economic sau politic specific.

Or. de

Amendamentul 283
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Orice donație care nu este permisă în 
temeiul prezentului regulament, în termen 
de 30 de zile de la data primirii de către 

(6) Orice donație care nu este permisă în 
temeiul prezentului regulament, imediat 
după data primirii de către partidul politic 
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partidul politic european sau de către 
fundația politică europeană:

european sau de către fundația politică 
europeană:

Or. de

Amendamentul 284
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cazul în care nu este posibil să fie 
restituită, se raportează Parlamentului 
European. Ordonatorul de credite instituie 
și autorizează ordinul de recuperare în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolele [71] și [72] din Regulamentul 
financiar. Fondurile se înregistrează ca 
venituri generale în secțiunea 
corespunzătoare din bugetul Parlamentului 
European.

– în cazul în care nu este posibil să fie 
restituită, se raportează Comisiei 
Europene. Ordonatorul de credite instituie 
și autorizează ordinul de recuperare în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolele [71] și [72] din Regulamentul 
financiar. Fondurile se înregistrează ca 
venituri generale în secțiunea 
corespunzătoare din bugetul Parlamentului 
European.

Or. pt

Amendamentul 285
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se admit contribuțiile acordate unui 
partid politic european din partea 
membrilor săi. Aceste contribuții nu pot 
depăși 40 % din bugetul anual al partidului 
politic european în cauză.

(7) Se admit contribuțiile acordate unui 
partid politic european din partea 
partidelor membre afiliate. Aceste 
contribuții nu pot depăși 40 % din bugetul 
anual al partidului politic european în 
cauză.

Or. en
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Amendamentul 286
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se admit contribuțiile acordate unui 
partid politic european din partea 
membrilor săi. Aceste contribuții nu pot 
depăși 40 % din bugetul anual al 
partidului politic european în cauză.

(7) Se admit contribuțiile acordate unui 
partid politic european din partea 
membrilor săi.

Or. fr

Amendamentul 287
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se admit contribuțiile acordate unui
partid politic european din partea 
membrilor săi. Aceste contribuții nu pot 
depăși 40 % din bugetul anual al 
partidului politic european în cauză.

(7) Se admit contribuțiile acordate unui 
partid politic european din partea 
membrilor săi.

Or. de

Amendamentul 288
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Se admit contribuțiile acordate unei 
fundații politice europene din partea 
membrilor săi, precum și din partea 
partidelor politice europene. Aceste 

Se admit contribuțiile acordate unei 
fundații politice europene din partea 
membrilor săi, precum și din partea 
partidelor politice europene.
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contribuții nu pot depăși 40 % din bugetul 
anual al fundației politice europene în 
cauză și, în temeiul prezentului 
regulament, nu pot să provină din 
fondurile primite din bugetul general al 
Uniunii Europene de către un partid 
politic european.

Or. fr

Amendamentul 289
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea partidelor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă poate fi utilizată pentru 
finanțarea campaniilor desfășurate de 
partidele politice europene în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European, la 
care acestea participă în temeiul 
articolului 3 alineatul (1) litera (d).

Finanțarea partidelor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă poate fi utilizată pentru 
finanțarea campaniilor desfășurate de 
partidele politice europene în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European, în 
temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European prin sufragiu universal direct, 
potrivit căruia finanțarea și limitarea 
cheltuielilor electorale pentru toate 
partidele și candidații la alegerile pentru 
Parlamentul European sunt reglementate, 
în fiecare stat membru, de legislația 
națională.

Or. de

Amendamentul 290
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1



PE504.068v01-00 126/184 AM\924360RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea partidelor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă poate fi utilizată pentru 
finanțarea campaniilor desfășurate de 
partidele politice europene în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European, la 
care acestea participă în temeiul articolului 
3 alineatul (1) litera (d).

Finanțarea partidelor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă poate fi utilizată pentru 
finanțarea propriilor campanii în contextul 
alegerilor pentru Parlamentul European, la 
care acestea participă în temeiul articolului 
3 alineatul (1) litera (d).

Or. de

Amendamentul 291
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul
European prin sufragiu universal direct19, 
finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru toate partidele și 
candidații la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt reglementate, în fiecare stat 
membru, de legislația națională.

eliminat

Or. de

Amendamentul 292
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European prin sufragiu universal direct, 

Fără a aduce atingere articolului 8 din 
Actul privind alegerea deputaților în 
Parlamentul European prin sufragiu 
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finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru toate partidele și 
candidații la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt reglementate, în fiecare stat 
membru, de legislația națională.

universal direct, finanțarea și limitarea 
cheltuielilor electorale pentru partidele 
politice europene la alegerile pentru 
Parlamentul European sunt stabilite în acte 
delegate.

Or. en

Amendamentul 293
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European prin sufragiu universal direct, 
finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru toate partidele și 
candidații la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt reglementate, în fiecare stat 
membru, de legislația națională.

În temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European prin sufragiu universal direct, 
finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru toate partidele și 
candidații la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt reglementate, în fiecare stat 
membru, de legislația națională, cu 
excepția referendumurilor privind 
politicile UE sau a ratificării tratatelor 
europene.

Or. fr

Amendamentul 294
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European prin sufragiu universal direct19,

finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru toate partidele și 
candidații la alegerile pentru Parlamentul 

Finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru partidele politice 
europene la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt reglementate, în fiecare stat 
membru, de legislația națională.



PE504.068v01-00 128/184 AM\924360RO.doc

RO

European sunt reglementate, în fiecare stat 
membru, de legislația națională.

Or. en

Justificare

Întrucât actul juridic menționat poate face obiectul unor modificări, nu este întocmai 
justificată citarea acestuia în prezentul regulament.

Amendamentul 295
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European prin sufragiu universal direct, 
finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru toate partidele și 
candidații la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt reglementate, în fiecare stat 
membru, de legislația națională.

În temeiul articolului 8 din Actul privind 
alegerea deputaților în Parlamentul 
European prin sufragiu universal direct, 
finanțarea și limitarea cheltuielilor 
electorale pentru toate partidele și 
candidații la alegerile pentru Parlamentul 
European sunt stabilite în acte delegate.

Or. en

Amendamentul 296
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cheltuielile legate de campaniile 
desfășurate în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European se identifică în mod 
clar ca atare de către partidele politice 
europene în situațiile financiare anuale ale 
acestora.

(2) Cheltuielile partidelor și candidaților 
legate de campaniile desfășurate în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European se identifică în mod clar ca atare 
de către partidele politice europene în 
situațiile financiare anuale ale acestora.
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Or. en

Amendamentul 297
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Partidele politice europene iau, în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, toate măsurile adecvate pentru a 
informa cetățenii Uniunii cu privire la 
afilierea lor cu partidele politice naționale 
și candidații acestora.

(3) Partidele politice europene iau, în 
contextul alegerilor pentru Parlamentul 
European, toate măsurile adecvate pentru a 
informa cetățenii Uniunii cu privire la 
afilierea lor cu partidele naționale 
aparținând unui partid politic european și 
candidații acestora.

Or. de

Amendamentul 298
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 a
Finanțarea campaniilor în contextul unor 

referendumuri
(1) Finanțarea partidelor politice 
europene din bugetul general al Uniunii 
Europene sau din orice altă sursă poate fi 
utilizată pentru finanțarea campaniilor 
desfășurate de partidele politice europene 
în contextul unor referendumuri în unul 
sau mai multe state membre legate direct 
de chestiuni care privesc Uniunea 
Europeană. 
(2) Finanțarea și limitarea cheltuielilor de 
campanie pentru partidele politice 
europene în cadrul referendumurilor sunt 
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stabilite în acte delegate.

Or. en

Amendamentul 299
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Finanțarea partidelor politice europene 
din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din orice altă sursă nu poate fi 
utilizată pentru finanțarea directă sau 
indirectă a alegerilor naționale, regionale 
sau locale ori a altor partide politice și, în 
special, a partidelor politice naționale sau 
a candidaților acestora.

eliminat

Or. de

Amendamentul 300
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Finanțarea partidelor politice europene 
din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea directă sau indirectă a 
alegerilor naționale, regionale sau locale 
ori a altor partide politice și, în special, a 
partidelor politice naționale sau a 
candidaților acestora.

(1) Finanțarea partidelor politice europene 
din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea directă a alegerilor 
naționale, regionale sau locale ori a altor 
partide politice și, în special, a partidelor 
politice naționale sau a candidaților 
acestora.

Or. de
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Amendamentul 301
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Finanțarea fundațiilor politice europene 
din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
în alte scopuri decât pentru finanțarea 
responsabilităților lor, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 punctul (4) și pentru a 
acoperi cheltuielile care sunt legate direct 
de obiectivele prevăzute în statutul lor, în 
conformitate cu articolul 5. Aceasta nu 
poate fi utilizată, în special, pentru 
finanțarea directă sau indirectă a alegerilor, 
partidelor politice, candidaților sau 
fundațiilor europene, naționale, regionale 
sau locale.

(2) Finanțarea fundațiilor politice europene 
din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
în alte scopuri decât pentru finanțarea 
responsabilităților lor, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 punctul (4) și pentru a 
acoperi cheltuielile care sunt legate direct 
de obiectivele prevăzute în statutul lor, în 
conformitate cu articolul 5. Aceasta nu 
poate fi utilizată, în special, pentru 
finanțarea directă sau indirectă a alegerilor, 
partidelor politice, candidaților sau 
fundațiilor europene, naționale, regionale 
sau locale sau a referendumurilor.

Or. de

Amendamentul 302
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice 
europene din bugetul general al Uniunii 
Europene sau din orice altă sursă nu 
poate fi utilizată pentru finanțarea 
campaniilor pentru referendumuri 
naționale, regionale sau locale.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 303
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale.

(3) Finanțarea partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale care nu privesc aspecte legate de 
Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 304
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale.

(3) Finanțarea partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale, cu excepția cazului în care aceste 
campanii pentru referendumuri privesc în 
mod direct aspecte legate de Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 305
Stanimir Ilchev



AM\924360RO.doc 133/184 PE504.068v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice 
europene din bugetul general al Uniunii 
Europene sau din orice altă sursă nu 
poate fi utilizată pentru finanțarea 
partidelor politice afiliate care își au 
sediul în țări terțe.

Or. en

Amendamentul 306
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu în termen de șase luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:

(1) Cel târziu în termen de patru luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:

Or. en

Amendamentul 307
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu în termen de șase luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:

(1) Cel târziu în termen de trei luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:
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Or. en

Amendamentul 308
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu în termen de șase luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:

(1) Cel târziu în termen de șase luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la Curtea de Conturi 
Europeană, în calitate de autoritate de 
inspecție, la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:

Or. de

Amendamentul 309
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 a
Cooperarea cu autoritățile naționale

Oficiul European de Luptă Antifraudă și 
Parlamentul European încheie acorduri 
cu autoritățile naționale ale statelor 
membre privind aranjamente practice 
vizând implementarea prezentului 
regulament. Acordurile trebuie să fie 
aplicabile la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en
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Justificare

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 party’s 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.

Amendamentul 310
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În cazul în care, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, 
partidelor politice europene li se retrag 
fonduri în temeiul Regulamentului 
financiar sau li se impun amenzi, sumele 
respective sunt înregistrate, potrivit 
articolului 14, în mod suplimentar la 
creditele aferente anului curent.

Or. de

Justificare

Dispoziție orizontală aplicabilă, de exemplu, articolului 12 alineatul (4), articolului 15 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (1) și articolului 22 alineatul (4).

Amendamentul 311
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2), autoritățile naționale competente din 
statul membru în care au sediul partidele 

În conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2), autoritățile naționale competente din 
statul membru în care au sediul partidele 
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politice europene și fundațiile politice 
europene exercită controlul asupra 
finanțării primite din alte surse decât 
bugetul Uniunii Europene, și asupra tuturor 
cheltuielilor. Un astfel de control este 
exercitat în cooperare cu Parlamentul 
European și cu autoritățile naționale 
competente din celelalte state membre.

politice europene și fundațiile politice 
europene exercită controlul asupra 
finanțării primite din alte surse decât 
bugetul Uniunii Europene, și asupra tuturor 
cheltuielilor. Un astfel de control este 
exercitat în cooperare cu Comisia 
Europeană și cu autoritățile naționale 
competente din celelalte state membre.

Or. pt

Amendamentul 312
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autoritățile naționale și Parlamentul 
European convin măsurile practice pentru 
a face schimb de informații privind 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene.

Autoritățile naționale și Comisia 
Europeană convin măsurile practice 
pentru a face schimb de informații privind 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene.

Or. pt

Amendamentul 313
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice document sau informații 
solicitate de Curtea de Conturi pentru a-și 
îndeplini misiunea îi sunt furnizate la 
solicitarea sa de către partidele politice 
europene și fundațiile politice europene 
care beneficiază de finanțare în 
conformitate cu prezentul regulament.

(4) Orice document sau informații 
solicitate de Comitetul comun al 
Parlamentului European/Curții de 
Conturi pentru a-și îndeplini misiunea îi 
sunt furnizate la solicitarea sa de către 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene care beneficiază de 
finanțare în conformitate cu prezentul 
regulament.
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Or. fr

Amendamentul 314
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către 
Parlamentul European și Curtea de 
Conturi, pe baza documentelor și la fața 
locului, a partidului politic european care a 
primit o [contribuție] sau a fundației 
politice europene care a primit o subvenție 
din bugetul general al Uniunii Europene.

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către un comitet 
comun al Parlamentului European/Curții
de Conturi, pe baza documentelor și la fața 
locului, a partidului politic european care a 
primit o [contribuție] sau a fundației 
politice europene care a primit o subvenție 
din bugetul general al Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 315
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către 
Parlamentul European și Curtea de 
Conturi, pe baza documentelor și la fața 
locului, a partidului politic european care a 
primit o [contribuție] sau a fundației 
politice europene care a primit o subvenție 
din bugetul general al Uniunii Europene.

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către Curtea de 
Conturi, iar atunci când este cazul în 
cooperare cu Parlamentul European, pe 
baza documentelor și la fața locului, a 
partidului politic european care a primit o 
[contribuție] sau a fundației politice 
europene care a primit o subvenție din 
bugetul general al Uniunii Europene.

Or. de
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Amendamentul 316
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către 
Parlamentul European și Curtea de 
Conturi, pe baza documentelor și la fața 
locului, a partidului politic european care a 
primit o [contribuție] sau a fundației 
politice europene care a primit o subvenție 
din bugetul general al Uniunii Europene.

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către Comisia 
Europeană și Curtea de Conturi, pe baza 
documentelor și la fața locului, a partidului 
politic european care a primit o 
[contribuție] sau a fundației politice 
europene care a primit o subvenție din 
bugetul general al Uniunii Europene.

Or. pt

Amendamentul 317
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Curtea de Conturi și ordonatorul de 
credite sau orice alt organism extern 
autorizat de către ordonatorul de credite 
poate efectua verificările și controalele 
necesare la fața locului pentru a verifica 
legalitatea cheltuielilor și aplicarea 
corespunzătoare a dispozițiilor din decizia 
sau acordul de atribuire a [contribuției] și a 
grantului și, în cazul fundațiilor politice 
europene, punerea în aplicare 
corespunzătoare a programului de lucru. 
Beneficiarul furnizează orice document sau 
informație necesară pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

(6) Comitetul comun al Parlamentului 
European/Curții de Conturi și ordonatorul 
de credite sau orice alt organism extern 
autorizat de către ordonatorul de credite 
poate efectua verificările și controalele 
necesare la fața locului pentru a verifica 
legalitatea cheltuielilor și aplicarea 
corespunzătoare a dispozițiilor din decizia 
sau acordul de atribuire a [contribuției] și a 
grantului și, în cazul fundațiilor politice 
europene, punerea în aplicare 
corespunzătoare a programului de lucru. 
Beneficiarul furnizează orice document sau 
informație necesară pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

Or. fr
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Amendamentul 318
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Curtea de Conturi și ordonatorul de 
credite sau orice alt organism extern 
autorizat de către ordonatorul de credite
poate efectua verificările și controalele 
necesare la fața locului pentru a verifica
legalitatea cheltuielilor și aplicarea 
corespunzătoare a dispozițiilor din decizia 
sau acordul de atribuire a [contribuției] și a 
grantului și, în cazul fundațiilor politice 
europene, punerea în aplicare 
corespunzătoare a programului de lucru. 
Beneficiarul furnizează orice document sau 
informație necesară pentru îndeplinirea 
acestei sarcini.

(6) Curtea de Conturi și ordonatorul de 
credite sau orice alt organism extern 
autorizat de către Curtea de Conturi poate 
efectua verificările și controalele necesare 
la fața locului pentru a verifica legalitatea 
cheltuielilor și aplicarea corespunzătoare a 
dispozițiilor din decizia sau acordul de 
atribuire a [contribuției] și a grantului și, în 
cazul fundațiilor politice europene, punerea 
în aplicare corespunzătoare a programului 
de lucru.

Or. de

Amendamentul 319
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații, inclusiv 
controale și inspecții la fața locului, în 
conformitate cu dispozițiile și procedurile 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 mai 1999 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului din 11 noiembrie 1996 

(7) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații, inclusiv 
controale și inspecții la fața locului, în 
conformitate cu dispozițiile și procedurile 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 mai 1999 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului din 11 noiembrie 1996 



PE504.068v01-00 140/184 AM\924360RO.doc

RO

privind controalele și inspecțiile la fața 
locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri pentru a se stabili dacă au 
fost acte de fraudă, corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii în legătură cu 
[contribuțiile] sau granturile finanțate în 
temeiul prezentului regulament. Dacă este 
cazul, concluziile pot conduce la adoptarea 
de către Parlamentul European a unor 
decizii de recuperare.

privind controalele și inspecțiile la fața 
locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri pentru a se stabili dacă au 
fost acte de fraudă, corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii în legătură cu 
[contribuțiile] sau granturile finanțate în 
temeiul prezentului regulament. Dacă este 
cazul, concluziile pot conduce la adoptarea 
de către Comisie a unor decizii de 
recuperare.

Or. pt

Amendamentul 320
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice asistență tehnică acordată de 
Parlamentul European partidelor politice 
europene se bazează pe principiul 
egalității de tratament. Asistența se 
acordă în condiții care nu pot fi mai puțin 
favorabile decât cele acordate altor 
organizații și asociații externe care pot 
beneficia de facilități similare și se 
furnizează pe bază de factură și plată.

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 21 - alineatul (1a) (nou).

Amendamentul 321
Helmut Scholz
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Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice asistență tehnică acordată de 
Parlamentul European partidelor politice 
europene se bazează pe principiul egalității 
de tratament. Asistența se acordă în 
condiții care nu pot fi mai puțin favorabile 
decât cele acordate altor organizații și 
asociații externe care pot beneficia de 
facilități similare și se furnizează pe bază 
de factură și plată.

Orice asistență tehnică acordată de 
Parlamentul European sau de alte instituții 
europene partidelor politice europene se 
bazează pe principiul egalității de 
tratament. Asistența se acordă în condiții 
care nu pot fi mai puțin favorabile decât 
cele acordate altor organizații și asociații 
externe care pot beneficia de facilități 
similare și se furnizează pe bază de factură 
și plată.

Or. de

Amendamentul 322
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Orice asistență tehnică acordată de 
Parlamentul European partidelor politice 
europene se bazează pe principiul egalității 
de tratament. Asistența se acordă în 
condiții care nu pot fi mai puțin favorabile 
decât cele acordate altor organizații și 
asociații externe care pot beneficia de 
facilități similare și se furnizează pe bază 
de factură și plată.

Orice asistență tehnică acordată de 
Comisia Europeană partidelor politice 
europene se bazează pe principiul egalității 
de tratament. Asistența se acordă în 
condiții care nu pot fi mai puțin favorabile 
decât cele acordate altor organizații și 
asociații externe care pot beneficia de 
facilități similare și se furnizează pe bază 
de factură și plată.

Or. pt

Amendamentul 323
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice asistență tehnică acordată de 
Parlamentul European partidelor politice 
europene se bazează pe principiul 
egalității de tratament. Asistența se 
acordă în condiții care nu pot fi mai puțin 
favorabile decât cele acordate altor 
organizații și asociații externe care pot 
beneficia de facilități similare și se 
furnizează pe bază de factură și plată.

Or. de

Amendamentul 324
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European adoptă dispoziții 
de punere în aplicare prin care sunt 
stabilite condițiile în care grupurile 
politice pot organiza, împreună cu 
partidele politice europene pe care le 
reprezintă în Parlamentul European, 
evenimente care ar putea fi considerate 
drept sprijin indirect, în special atunci 
când acestea au loc la sediile 
Parlamentului European.

Or. de

Amendamentul 325
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 24, 
Parlamentul European publică într-un 
raport anual detaliile asistenței tehnice 
acordate fiecărui partid politic european, 
în termen de trei luni de la sfârșitul 
exercițiului financiar.

Or. de

Amendamentul 326
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 24, 
Parlamentul European publică într-un 
raport anual detaliile asistenței tehnice 
acordate fiecărui partid politic european, 
în termen de trei luni de la sfârșitul 
exercițiului financiar.

eliminat

Or. de

Amendamentul 327
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În conformitate cu articolul 24, 
Parlamentul European publică într-un 
raport anual detaliile asistenței tehnice 
acordate fiecărui partid politic european, în 
termen de trei luni de la sfârșitul 
exercițiului financiar.

În conformitate cu articolul 24, Comisia 
Europeană publică într-un raport anual 
detaliile asistenței tehnice acordate fiecărui
partid politic european, în termen de trei 
luni de la sfârșitul exercițiului financiar.
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Or. pt

Amendamentul 328
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Parlamentul European 
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul [93 alineatul (1) 
litera (e)] din Regulamentul financiar sau 
în cazul în care un partid politic european 
nu a respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză poate 
fi radiat(ă) din registru, își poate pierde 
statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

(1) În cazul în care Oficiul European de 
Luptă Antifraudă constată, în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (2), că un partid 
politic european sau o fundație politică 
europeană nu a respectat valorile pe care se 
întemeiază Uniunea sau care a făcut 
obiectul unei hotărâri cu autoritate de lucru 
judecat pentru activități ilegale care 
prejudiciază interesele financiare ale 
Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 
[93 alineatul (1) litera (e)] din 
Regulamentul financiar sau în cazul în care 
un partid politic european nu a respectat 
normele minime privind democrația internă 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2), 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană în cauză poate fi 
radiat(ă) din registru, își poate pierde 
statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

Or. en

Amendamentul 329
Manfred Weber
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Parlamentul European 
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel 
cum se prevede la articolul [93 alineatul 
(1) litera (e)] din Regulamentul financiar 
sau în cazul în care un partid politic 
european nu a respectat normele minime 
privind democrația internă prevăzute la 
articolul 4 alineatul (2), partidul politic 
european sau fundația politică europeană 
în cauză poate fi radiat(ă) din registru, își 
poate pierde statutul, în temeiul 
articolului 11, și se retrage orice decizie în 
vigoare privind finanțarea primită de la 
Uniune în temeiul prezentului regulament, 
se reziliază orice acord în vigoare privind o 
astfel de finanțare și se recuperează orice 
finanțare din partea Uniunii, inclusiv 
fondurile necheltuite primite de la Uniune 
în anii anteriori.

(1) În cazul în care Parlamentul European 
constată, pe baza unei hotărâri a Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), că 
un partid politic european sau o fundație 
politică europeană nu a respectat valorile 
pe care se întemeiază Uniunea sau în cazul 
în care un partid politic european nu a 
respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), sau constată că un partid
politic european sau o fundație politică 
europeană a făcut obiectul unei hotărâri 
cu autoritate de lucru judecat pentru 
activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel 
cum se prevede la articolul [93 alineatul 
(1) litera (e)] din Regulamentul financiar, 
se poate retrage orice decizie în vigoare 
privind finanțarea primită de la Uniune în 
temeiul prezentului regulament, se reziliază 
orice acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf. 

Amendamentul 330
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Parlamentul European 
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul [93 alineatul (1) 
litera (e)] din Regulamentul financiar sau 
în cazul în care un partid politic european 
nu a respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză poate 
fi radiat(ă) din registru, își poate pierde 
statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

(1) În cazul în care Parlamentul European 
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea, așa cum sunt prezentate acestea 
în Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, sau care a făcut 
obiectul unei hotărâri cu autoritate de lucru 
judecat pentru activități ilegale care 
prejudiciază interesele financiare ale 
Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 
[93 alineatul (1) litera (e)] din 
Regulamentul financiar sau în cazul în care 
un partid politic european nu a respectat 
normele minime privind democrația internă 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2), 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană în cauză poate fi 
radiat(ă) din registru, își poate pierde 
statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

Or. fr

Amendamentul 331
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Parlamentul European
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 

(1) În cazul în care Comisia Europeană
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
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sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul [93 alineatul (1) 
litera (e)] din Regulamentul financiar sau 
în cazul în care un partid politic european 
nu a respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză poate 
fi radiat(ă) din registru, își poate pierde 
statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul [93 alineatul (1) 
litera (e)] din Regulamentul financiar sau 
în cazul în care un partid politic european 
nu a respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză poate 
fi radiat(ă) din registru, își poate pierde 
statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

Or. pt

Amendamentul 332
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Parlamentul European 
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul [93 alineatul (1) 
litera (e)] din Regulamentul financiar sau 
în cazul în care un partid politic european 

(1) În cazul în care Parlamentul European 
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul [93 alineatul (1) 
litera (e)] din Regulamentul financiar sau 
în cazul în care un partid politic european 
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nu a respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză poate 
fi radiat(ă) din registru, își poate pierde
statutul, în temeiul articolului 11, și se
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

nu a respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză poate 
face obiectul unei mustrări sau al unei 
amenzi sau poate fi radiat(ă) din registru, 
pierzându-și, astfel, statutul, în temeiul 
articolului 11, și se retrage orice decizie în 
vigoare privind finanțarea primită de la 
Uniune în temeiul prezentului regulament, 
se reziliază orice acord în vigoare privind o 
astfel de finanțare și se recuperează orice 
finanțare din partea Uniunii, inclusiv 
fondurile necheltuite primite de la Uniune 
în anii anteriori.

Or. en

Amendamentul 333
Alain Lamassoure

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European aplică o amendă 
unui partid politic european sau unei 
fundații politice europene în conformitate 
cu o scală stabilită:

(2) Parlamentul European aplică, cu o 
majoritate constând din trei pătrimi din 
numărul membrilor votanți și în urma 
luării la cunoștință a avizului comitetului 
menționat la articolul 6 alineatul (2), o 
amendă unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în 
conformitate cu o scală stabilită:

Or. fr

Amendamentul 334
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European aplică o amendă 
unui partid politic european sau unei 
fundații politice europene în conformitate 
cu o scală stabilită:

(2) Parlamentul European aplică o amendă 
unui partid politic european sau unei 
fundații politice europene în conformitate 
cu o scală ce urmează a fi stabilită în 
temeiul unui act delegat:

Or. en

Amendamentul 335
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European aplică o amendă 
unui partid politic european sau unei 
fundații politice europene în conformitate 
cu o scală stabilită:

(2) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
aplică o amendă unui partid politic 
european sau unei fundații politice 
europene în conformitate cu o scală 
stabilită:

Or. en

Amendamentul 336
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European aplică o 
amendă unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în 
conformitate cu o scală stabilită:

(2) Comisia Europeană aplică o amendă 
unui partid politic european sau unei 
fundații politice europene în conformitate 
cu o scală stabilită:

Or. pt
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Amendamentul 337
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care nu prezintă notificarea 
prevăzută la articolul 6 alineatele (6) și (7) 
sau în cazul în care Parlamentul European 
constată că partidul politic european sau 
fundația politică europeană a furnizat, în 
orice moment și cu intenție, informații 
incorecte sau care induc în eroare;

(b) în cazul în care nu prezintă notificarea 
prevăzută la articolul 6 alineatele (6) și (7) 
sau în cazul în care Oficiul European de 
Luptă Antifraudă constată că partidul 
politic european sau fundația politică 
europeană a furnizat, în orice moment și cu 
intenție, informații incorecte sau care induc 
în eroare;

Or. en

Amendamentul 338
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care nu prezintă notificarea 
prevăzută la articolul 6 alineatele (6) și (7) 
sau în cazul în care Parlamentul European
constată că partidul politic european sau 
fundația politică europeană a furnizat, în 
orice moment și cu intenție, informații 
incorecte sau care induc în eroare;

(b) în cazul în care nu prezintă notificarea 
prevăzută la articolul 6 alineatele (6) și (7) 
sau în cazul în care Comisia constată că 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană a furnizat, în orice 
moment și cu intenție, informații incorecte 
sau care induc în eroare;

Or. pt

Amendamentul 339
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care un deputat schimbă 
partidul politic în cursul unui mandat 
electoral;

Or. fr

Amendamentul 340
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care nu transmit 
Parlamentului European lista donatorilor 
și a donațiilor acestora, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (2) sau nu 
se raportează aceste donații, contrar 
dispozițiilor de la articolul 15 alineatele (3) 
și (4);

(d) în cazul în care nu transmit Comisiei 
Europene lista donatorilor și a donațiilor 
acestora, astfel cum se prevede la 
articolul 15 alineatul (2) sau nu se 
raportează aceste donații, contrar 
dispozițiilor de la articolul 15 alineatele (3) 
și (4);

Or. pt

Amendamentul 341
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Parlamentul European ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare orice măsuri 
adoptate pentru respectarea condițiilor și 

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Oficiul European de Luptă 
Antifraudă ține seama de gravitatea, durata 
și, în cazul în care este relevant, de 
repetarea încălcării, timpul scurs, intenția 
sau gradul de neglijență și ia în considerare 
orice măsuri adoptate pentru respectarea 
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cerințelor din prezentul regulament. Orice 
amendă trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

condițiilor și cerințelor din prezentul 
regulament. Orice amendă trebuie să fie 
eficace și cu efect de descurajare, și nu 
poate depăși 10 % din bugetul anual al 
partidului politic european sau al fundației 
politice europene în cauză, corespunzător 
exercițiului în care s-a impus sancțiunea.

Or. en

Amendamentul 342
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Parlamentul European ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare orice măsuri 
adoptate pentru respectarea condițiilor și 
cerințelor din prezentul regulament. Orice 
amendă trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Parlamentul European ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare orice măsuri 
adoptate pentru respectarea condițiilor și 
cerințelor din prezentul regulament, 
garantând, în același timp, faptul că 
cuantumul amenzii are o valoare de cel 
puțin două ori mai mare decât cea a 
avantajului obținut. Orice amendă trebuie 
să fie eficace și cu efect de descurajare, și 
nu poate depăși 10 % din bugetul anual al 
partidului politic european sau al fundației 
politice europene în cauză, corespunzător 
exercițiului în care s-a impus sancțiunea. 
În anumite circumstanțe, amenda poate fi 
plătită în tranșe adecvate.

Or. de

Amendamentul 343
Zita Gurmai, Jo Leinen
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Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Parlamentul European ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare orice măsuri 
adoptate pentru respectarea condițiilor și 
cerințelor din prezentul regulament. Orice 
amendă trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Parlamentul European ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare gradul de 
adecvare și momentul adoptării oricăror
măsuri de către partidul politic european 
sau fundația politică europeană pentru 
respectarea condițiilor și cerințelor din 
prezentul regulament. Orice amendă 
trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

Or. en

Amendamentul 344
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Parlamentul European ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare orice măsuri 
adoptate pentru respectarea condițiilor și 
cerințelor din prezentul regulament. Orice 

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Comisia Europeană ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare orice măsuri 
adoptate pentru respectarea condițiilor și 
cerințelor din prezentul regulament. Orice 
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amendă trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

amendă trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

Or. pt

Amendamentul 345
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană care, în urma 
unei încălcări descrise la alineatul (2) litera 
(a), nu aplică măsurile solicitate de 
Parlamentul European pentru a remedia 
situația, deși i s-a dat posibilitatea să facă 
acest lucru în conformitate cu articolul 23, 
poate fi radiat(ă) din registru și își pierde 
statutul, în conformitate cu articolul 11, și
se retrage orice decizie în vigoare cu 
privire la finanțarea din partea Uniunii 
primită în temeiul prezentului regulament 
sau încetează orice acord în vigoare cu 
privire la o astfel de finanțare și se 
recuperează orice finanțare din partea 
Uniunii, inclusiv fondurile necheltuite 
primite de la Uniune în anii anteriori.

(4). În cazul în care un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
care, în urma unei încălcări descrise la 
alineatul (2) litera (a), nu aplică măsurile 
solicitate de Parlamentul European pentru a 
remedia situația, deși i s-a dat posibilitatea 
să facă acest lucru în conformitate cu 
articolul 23, se poate retrage orice decizie 
în vigoare cu privire la finanțarea din 
partea Uniunii primită în temeiul 
prezentului regulament sau încetează orice 
acord în vigoare cu privire la o astfel de 
finanțare și se poate recupera orice 
finanțare din partea Uniunii, inclusiv 
fondurile necheltuite primite de la Uniune 
în anii anteriori.

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf. 

.
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Amendamentul 346
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană care, în urma 
unei încălcări descrise la alineatul (2) litera 
(a), nu aplică măsurile solicitate de 
Parlamentul European pentru a remedia 
situația, deși i s-a dat posibilitatea să facă 
acest lucru în conformitate cu articolul 23, 
poate fi radiat(ă) din registru și își pierde 
statutul, în conformitate cu articolul 11, și 
se retrage orice decizie în vigoare cu 
privire la finanțarea din partea Uniunii 
primită în temeiul prezentului regulament 
sau încetează orice acord în vigoare cu 
privire la o astfel de finanțare și se 
recuperează orice finanțare din partea 
Uniunii, inclusiv fondurile necheltuite 
primite de la Uniune în anii anteriori.

(4) Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană care, în urma 
unei încălcări descrise la alineatul (2) litera 
(a), nu aplică măsurile solicitate de 
Comisia Europeană pentru a remedia 
situația, deși i s-a dat posibilitatea să facă 
acest lucru în conformitate cu articolul 23, 
poate fi radiat(ă) din registru și își pierde 
statutul, în conformitate cu articolul 11, și 
se retrage orice decizie în vigoare cu 
privire la finanțarea din partea Uniunii 
primită în temeiul prezentului regulament 
sau încetează orice acord în vigoare cu 
privire la o astfel de finanțare și se 
recuperează orice finanțare din partea 
Uniunii, inclusiv fondurile necheltuite 
primite de la Uniune în anii anteriori.

Or. pt

Amendamentul 347
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În plus, un partid politic european sau o 
fundație politică europeană poate fi 
exclus(ă) de la finanțare pe o perioadă de 
cel mult cinci ani în cazul în care 
ordonatorul de credite constată că se face 
vinovat(ă) de o abatere profesională gravă, 
în conformitate cu articolul [93 alineatul 
(1) litera (c)] din Regulamentul financiar.

(6) În plus, un partid politic european sau o 
fundație politică europeană poate fi 
exclus(ă) de la finanțare pe o perioadă de 
cel mult trei ani în cazul în care 
ordonatorul de credite constată că se face 
vinovat(ă) de o abatere profesională gravă, 
în conformitate cu articolul [93 alineatul 
(1) litera (c)] din Regulamentul financiar.

Or. en
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Amendamentul 348
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sancțiunile impuse în conformitate cu 
prezentul articol se aplică tuturor 
partidelor politice europene și fundațiilor
politice europene, indiferent dacă 
beneficiază sau nu de finanțare din partea 
Uniunii. Ordonatorul de credite responsabil 
poate impune sancțiuni administrative 
și/sau financiare, în conformitate cu 
articolul [96 alineatul (2)] din 
Regulamentul financiar și cu articolul 
[145] din normele de aplicare ale acestuia 
în cazul oricărui partid politic european sau 
oricărei fundații politice europene care se 
află în una dintre situațiile menționate la 
articolul [96 alineatul (1)] din 
Regulamentul financiar, care nu sunt 
reglementate de alineatele de mai sus.

(7) Sancțiunile impuse în conformitate cu 
prezentul articol se aplică doar acelor 
partide politice europene și fundații
politice europene care beneficiază de 
finanțare din partea Uniunii. Ordonatorul 
de credite responsabil poate impune 
sancțiuni administrative și/sau financiare, 
în conformitate cu articolul [96 
alineatul (2)] din Regulamentul financiar și 
cu articolul [145] din normele de aplicare 
ale acestuia în cazul oricărui partid politic 
european sau oricărei fundații politice 
europene care se află în una dintre situațiile 
menționate la articolul [96 alineatul (1)] 
din Regulamentul financiar, care nu sunt 
reglementate de alineatele de mai sus.

Or. en

Amendamentul 349
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Înainte de a lua decizia, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă consultă 
comitetul alcătuit din personalități 
independente, care emite un aviz motivat 
în termen de o lună de la primirea 
solicitării de aviz. Avizul motivat al 
comitetului alcătuit din personalități 
independente se publică.
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Amendamentul 350
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Parlamentul
European oferă partidului politic european 
sau fundației politice europene în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
și, în cazurile în care este relevant și 
necesar, de a lua măsurile necesare pentru 
remedierea situației într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Oficiul European 
de Luptă Antifraudă oferă partidului 
politic european sau fundației politice 
europene în cauză posibilitatea de a-și 
prezenta observațiile și, în cazurile în care 
este relevant și necesar, de a lua măsurile 
necesare pentru remedierea situației într-o 
perioadă de timp rezonabilă.

Or. en

Amendamentul 351
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Parlamentul 
European oferă partidului politic european 
sau fundației politice europene în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
și, în cazurile în care este relevant și 
necesar, de a lua măsurile necesare pentru 
remedierea situației într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Parlamentul 
European solicită avizul Comitetului 
Consultativ pentru Reglementări privind 
Partidele Europene, astfel cum este 
definit la articolul 6 alineatul (4a), și 
oferă partidului politic european sau 
fundației politice europene în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
și, în cazurile în care este relevant și 
necesar, de a lua măsurile necesare pentru 
remedierea situației într-o perioadă de timp 
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rezonabilă.

Or. en

Amendamentul 352
Rainer Wieland

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Parlamentul 
European oferă partidului politic european 
sau fundației politice europene în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
și, în cazurile în care este relevant și 
necesar, de a lua măsurile necesare pentru 
remedierea situației într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

(1) Înainte de a fi luată o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, acesta oferă 
partidului politic european sau fundației 
politice europene în cauză posibilitatea de 
a-și prezenta observațiile și, în cazurile în 
care este relevant și necesar, de a lua 
măsurile necesare pentru remedierea 
situației într-o perioadă de timp rezonabilă.

Or. de

Amendamentul 353
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Parlamentul 
European oferă partidului politic european 
sau fundației politice europene în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
și, în cazurile în care este relevant și 
necesar, de a lua măsurile necesare pentru 
remedierea situației într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Comisia 
Europeană oferă partidului politic 
european sau fundației politice europene în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile și, în cazurile în care este 
relevant și necesar, de a lua măsurile 
necesare pentru remedierea situației într-o 
perioadă de timp rezonabilă.
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Amendamentul 354
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Parlamentul European 
consideră că este necesar, acesta poate 
audia și alte persoane fizice sau juridice, 
inclusiv orice reclamanți, astfel cum se 
menționează la articolul 7 alineatul (3).

(2) Înainte de a lua o decizie finală, 
Parlamentul European consultă comitetul 
alcătuit din personalități independente. În 
cazul în care Parlamentul European 
consideră că este necesar, acesta poate 
audia și alte persoane fizice sau juridice, 
inclusiv orice reclamanți, astfel cum se 
menționează la articolul 7 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 355
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Parlamentul European 
consideră că este necesar, acesta poate 
audia și alte persoane fizice sau juridice, 
inclusiv orice reclamanți, astfel cum se 
menționează la articolul 7 alineatul (3).

(2) În cazul în care Oficiul European de 
Luptă Antifraudă consideră că este 
necesar, acesta poate audia și alte persoane 
fizice sau juridice, inclusiv orice 
reclamanți, astfel cum se menționează la 
articolul 7 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 356
Paulo Rangel
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Parlamentul European
consideră că este necesar, acesta poate 
audia și alte persoane fizice sau juridice, 
inclusiv orice reclamanți, astfel cum se 
menționează la articolul 7 alineatul (3).

(2) În cazul în care Comisia Europeană
consideră că este necesar, acesta poate 
audia și alte persoane fizice sau juridice, 
inclusiv orice reclamanți, astfel cum se 
menționează la articolul 7 alineatul (3).

Or. pt

Amendamentul 357
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor 
politice europene și ale fundațiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), în termen de cel mult patru 
săptămâni de la adoptarea de către 
Parlamentul European a deciziei sale și, 
ulterior acestei date, orice modificare 
notificată Parlamentului European în 
conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și 
(7);

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor 
politice europene și ale fundațiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), în termen de cel mult patru 
săptămâni de la adoptarea de către Oficiul 
European de Luptă Antifraudă a deciziei 
sale și, ulterior acestei date, orice 
modificare notificată Oficiului European 
de Luptă Antifraudă în conformitate cu 
articolul 6 alineatele (6) și (7);

Or. en

Amendamentul 358
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor 
politice europene și ale fundațiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), în termen de cel mult patru 
săptămâni de la adoptarea de către 
Parlamentul European a deciziei sale și, 
ulterior acestei date, orice modificare 
notificată Parlamentului European în 
conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și 
(7);

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor 
politice europene și ale fundațiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), în termen de cel mult patru 
săptămâni de la adoptarea de către Comisia 
Europeană a deciziei sale și, ulterior 
acestei date, orice modificare notificată 
Comisiei Europene în conformitate cu 
articolul 6 alineatele (6) și (7);

Or. pt

Amendamentul 359
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum și motivele respingerii, în termen 
de cel mult patru săptămâni de la adoptarea 
deciziei de către Parlamentul European;

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum și motivele respingerii, în termen 
de cel mult patru săptămâni de la adoptarea 
deciziei de către Oficiul European de 
Luptă Antifraudă;

Or. en

Amendamentul 360
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum și motivele respingerii, în termen 
de cel mult patru săptămâni de la adoptarea 
deciziei de către Parlamentul European;

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum și motivele respingerii, în termen 
de cel mult patru săptămâni de la adoptarea 
deciziei de către Comisia Europeană;

Or. pt

Amendamentul 361
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) situațiile financiare anuale și rapoartele 
de audit extern menționate la articolul 19 
alineatul (1) și, în ceea ce privește 
fundațiile politice europene, rapoartele 
finale privind punerea în aplicare a 
programelor de lucru;

(d) situațiile financiare anuale și rapoartele 
de audit extern menționate la articolul 19 
alineatul (1) și, în ceea ce privește 
fundațiile politice europene, rapoartele 
finale privind punerea în aplicare a 
programelor de lucru; aceste informații se 
publică în termen de cel mult șase 
săptămâni de la primire, toate informațiile 
financiare fiind furnizate sub formă de 
tabele comparabile, inclusiv de date 
deschise;

Or. en

Amendamentul 362
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele donatorilor și donațiile (e) numele donatorilor și donațiile 
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corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 1 000 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”;

corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 5 000 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”;

Or. en

Amendamentul 363
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele donatorilor și donațiile 
corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 1 000 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”;

(e) numele donatorilor și donațiile 
corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 1 000 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”; aceste informații se 
publică în termen de cel mult șase 
săptămâni de la primire, toate informațiile 
financiare fiind furnizate sub formă de 
tabele comparabile, inclusiv de date 
deschise;

Or. en

Amendamentul 364
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele donatorilor și donațiile 
corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 1 000 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”;

(e) numele donatorilor și donațiile 
corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 500 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”;

Or. de

Amendamentul 365
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) contribuțiile menționate la articolul 15 
alineatele (7) și (8), raportate de partidele 
politice europene și de fundațiile politice 
europene în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2) și, de asemenea, identitatea 
membrilor care au făcut contribuții, cu 
excepția contribuțiilor primite de la 
persoanele fizice, în valoare maximă de 
1 000 EUR pe an și pe membru, care se 
raportează drept „contribuții minore”;

(f) contribuțiile menționate la articolul 15 
alineatele (7) și (8), raportate de partidele 
politice europene și de fundațiile politice 
europene în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2) și, de asemenea, identitatea 
membrilor care au făcut contribuții, cu 
excepția contribuțiilor primite de la 
persoanele fizice, în valoare maximă de 5 
000 EUR pe an și pe membru, care se 
raportează drept „contribuții minore”;

Or. en

Amendamentul 366
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) contribuțiile menționate la articolul 15 
alineatele (7) și (8), raportate de partidele 
politice europene și de fundațiile politice 
europene în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2) și, de asemenea, identitatea 
membrilor care au făcut contribuții, cu 
excepția contribuțiilor primite de la 
persoanele fizice, în valoare maximă de 
1 000 EUR pe an și pe membru, care se 
raportează drept „contribuții minore”;

(f) contribuțiile menționate la articolul 15 
alineatele (7) și (8), raportate de partidele 
politice europene și de fundațiile politice 
europene în conformitate cu articolul 15 
alineatul (2) și, de asemenea, identitatea 
membrilor care au făcut contribuții, cu 
excepția contribuțiilor primite de la 
persoanele fizice, în valoare maximă de 
500 EUR pe an și pe membru, care se 
raportează drept „contribuții minore”;

Or. de

Amendamentul 367
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Parlamentul
European în conformitate cu articolul 22, 
inclusiv, după caz, avizele adoptate de 
Comitetul personalităților independente în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), 
ținându-se seama de dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Oficiul European 
de Luptă Antifraudă în conformitate cu 
articolul 22, inclusiv, după caz, avizele 
adoptate de Comitetul personalităților 
independente în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), ținându-se seama de 
dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
45/2001;

Or. en

Amendamentul 368
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Parlamentul 
European în conformitate cu articolul 22, 
inclusiv, după caz, avizele adoptate de 
Comitetul personalităților independente în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), 
ținându-se seama de dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Parlamentul 
European în conformitate cu articolul 22, 
ținându-se seama de dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul 369
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Parlamentul 
European în conformitate cu articolul 22, 
inclusiv, după caz, avizele adoptate de 
Comitetul personalităților independente în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), 
ținându-se seama de dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Comisia 
Europeană în conformitate cu articolul 22, 
inclusiv, după caz, avizele adoptate de 
Comitetul personalităților independente în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), 
ținându-se seama de dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

Or. pt

Amendamentul 370
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) raportul de evaluare al Parlamentului 
European privind aplicarea prezentului 
regulament și activitățile finanțate, astfel 
cum se menționează la articolul 27.

(j) raportul de evaluare al Comisiei 
Europene privind aplicarea prezentului 
regulament și activitățile finanțate, astfel 
cum se menționează la articolul 27.

Or. pt

Amendamentul 371
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) informațiile publicate de registru în 
temeiul alineatului (1) literele (c)-(g) ale 
articolului rămân accesibile publicului pe 
site timp de cel puțin cinci ani.

Or. en

Amendamentul 372
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de membri, 
identitatea persoanelor juridice care sunt 
membri ai partidului în cauză, precum și 
numele persoanelor fizice care și-au dat 
acordul scris în mod expres pentru 
publicarea acestora. Partidele politice 

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de membri, 
identitatea persoanelor juridice și fizice 
care sunt membri ai partidului în cauză.
Aceste informații sunt făcute publice fără 
vreo autorizare prealabilă.
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europene solicită acest acord, în mod 
evident, din partea tuturor persoane fizice 
care sunt membri ai partidului în cauză.

Or. en

Amendamentul 373
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de 
membri, identitatea persoanelor juridice 
care sunt membri ai partidului în cauză, 
precum și numele persoanelor fizice care 
și-au dat acordul scris în mod expres 
pentru publicarea acestora. Partidele 
politice europene solicită acest acord, în 
mod evident, din partea tuturor persoane 
fizice care sunt membri ai partidului în 
cauză.

(2) Parlamentul European publică lista 
partidelor membre afiliate ale unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7).

Or. en

Amendamentul 374
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
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cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de membri, 
identitatea persoanelor juridice care sunt 
membri ai partidului în cauză, precum și 
numele persoanelor fizice care și-au dat 
acordul scris în mod expres pentru 
publicarea acestora. Partidele politice 
europene solicită acest acord, în mod 
evident, din partea tuturor persoane fizice
care sunt membri ai partidului în cauză.

cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de membri 
și identitatea persoanelor juridice care sunt 
membri ai partidului în cauză.

Or. de

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 375
Zita Gurmai

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de 
membri, identitatea persoanelor juridice 
care sunt membri ai partidului în cauză, 
precum și numele persoanelor fizice care 
și-au dat acordul scris în mod expres 
pentru publicarea acestora. Partidele 
politice europene solicită acest acord, în 
mod evident, din partea tuturor persoane
fizice care sunt membri ai partidului în 
cauză.

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică identitatea persoanelor 
juridice care sunt membri ai partidului în 
cauză. Partidele politice europene și 
Parlamentul European nu pot publica 
numele persoanelor fizice care sunt 
membri ai partidului în cauză fără acordul 
scris explicit al acestora.

Or. en
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Amendamentul 376
Helmut Scholz

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de membri,
identitatea persoanelor juridice care sunt 
membri ai partidului în cauză, precum și 
numele persoanelor fizice care și-au dat 
acordul scris în mod expres pentru 
publicarea acestora. Partidele politice 
europene solicită acest acord, în mod 
evident, din partea tuturor persoane fizice 
care sunt membri ai partidului în cauză.

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de membri 
și identitatea persoanelor juridice care sunt 
membri ai partidului în cauză. 

Or. de

Amendamentul 377
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de 
membri, identitatea persoanelor juridice 
care sunt membri ai partidului în cauză, 
precum și numele persoanelor fizice care 
și-au dat acordul scris în mod expres pentru 
publicarea acestora. Partidele politice 
europene solicită acest acord, în mod 
evident, din partea tuturor persoane fizice 

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Comisia 
Europeană publică numărul total de 
membri, identitatea persoanelor juridice 
care sunt membri ai partidului în cauză, 
precum și numele persoanelor fizice care 
și-au dat acordul scris în mod expres pentru 
publicarea acestora. Partidele politice 
europene solicită acest acord, în mod 
evident, din partea tuturor persoanelor
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care sunt membri ai partidului în cauză. fizice care sunt membri ai partidului în 
cauză.

Or. pt

Amendamentul 378
Andrew Duff

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European publică anual 
liste cu toți deputații în Parlamentul 
European și membrii parlamentelor 
naționale și ai parlamentelor și 
adunărilor regionale care sunt membri ai 
partidelor politice europene, împreună cu 
afilierea politică a acestora. 

Or. en

Amendamentul 379
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene furnizează membrilor și 
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la articolul 
10 din Directiva 95/46/CE și îi informează 
cu privire la faptul că datele cu caracter 
personal care îi vizează pot fi făcute 
publice și pot fi procesate în cadrul 
auditării și controlului de către Parlamentul 
European, OLAF, Curtea de Conturi, 
autoritățile naționale competente, 
organismele externe sau experții autorizați 

(3) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene furnizează membrilor și 
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la articolul 
10 din Directiva 95/46/CE și îi informează 
cu privire la faptul că datele cu caracter 
personal care îi vizează pot fi făcute 
publice și pot fi procesate în cadrul 
auditării și controlului de către Parlamentul 
European, OLAF, Curtea de Conturi, 
autoritățile naționale competente, 
organismele externe sau experții autorizați 
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de acestea. În aplicarea articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, 
Parlamentul European include aceste 
informații în cererile de [contribuții] sau de 
propuneri menționate la articolul 13 
alineatul (1).

de acestea. În aplicarea articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă include 
aceste informații în cererile de [contribuții] 
sau de propuneri menționate la articolul 13 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 380
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene furnizează membrilor și 
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la articolul 
10 din Directiva 95/46/CE și îi informează 
cu privire la faptul că datele cu caracter 
personal care îi vizează pot fi făcute 
publice și pot fi procesate în cadrul
auditării și controlului de către Parlamentul 
European, OLAF, Curtea de Conturi, 
autoritățile naționale competente, 
organismele externe sau experții autorizați 
de acestea. În aplicarea articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, 
Parlamentul European include aceste 
informații în cererile de [contribuții] sau de 
propuneri menționate la articolul 13 
alineatul (1).

(3) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene furnizează membrilor și 
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la articolul 
10 din Directiva 95/46/CE și îi informează 
cu privire la faptul că datele cu caracter 
personal care îi vizează pot fi făcute 
publice și pot fi procesate în cadrul 
auditării și controlului de către Parlamentul 
European, OLAF, Comitetul comun al 
Parlamentului European/Curții de 
Conturi, autoritățile naționale competente, 
organismele externe sau experții autorizați 
de acestea. În aplicarea articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, 
Parlamentul European include aceste 
informații în cererile de [contribuții] sau de 
propuneri menționate la articolul 13 
alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 381
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene furnizează membrilor și
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la articolul 
10 din Directiva 95/46/CE și îi informează 
cu privire la faptul că datele cu caracter 
personal care îi vizează pot fi făcute
publice și pot fi procesate în cadrul 
auditării și controlului de către 
Parlamentul European, OLAF, Curtea de 
Conturi, autoritățile naționale competente, 
organismele externe sau experții autorizați 
de acestea. În aplicarea articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, 
Parlamentul European include aceste 
informații în cererile de [contribuții] sau de 
propuneri menționate la articolul 13 
alineatul (1).

(3) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene furnizează membrilor și 
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la articolul 
10 din Directiva 95/46/CE și îi informează 
cu privire la faptul că datele cu caracter 
personal care îi vizează pot fi făcute 
publice și pot fi procesate în cadrul 
auditării și controlului de către Comisia 
Europeană, OLAF, Curtea de Conturi, 
autoritățile naționale competente, 
organismele externe sau experții autorizați 
de acestea. În aplicarea articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, Comisia 
Europeană include aceste informații în 
cererile de [contribuții] sau de propuneri 
menționate la articolul 13 alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 382
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
conformează dispozițiilor Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001. În scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal, aceștia sunt 
considerați operatori de date, în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă și 
comitetul menționat la articolul 7 alineatul 
(2) se conformează dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001. În 
scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal, aceștia sunt considerați operatori 
de date, în conformitate cu articolul 2 litera 
(d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. en
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Amendamentul 383
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
conformează dispozițiilor Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001. În scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal, aceștia sunt 
considerați operatori de date, în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Parlamentul European se conformează 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 
45/2001. În scopul prelucrării datelor cu 
caracter personal, acesta este considerat 
operator de date, în conformitate cu 
articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001.

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf. 

.

Amendamentul 384
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
conformează dispozițiilor Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001. În scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal, aceștia sunt 
considerați operatori de date, în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Comisia Europeană și comitetul menționat 
la articolul 7 alineatul (2) se conformează 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 
45/2001. În scopul prelucrării datelor cu 
caracter personal, aceștia sunt considerați 
operatori de date, în conformitate cu 
articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) 
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Regulamentul (CE) nr. 45/2001. nr. 45/2001.

Or. pt

Amendamentul 385
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

(3) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
și comitetul menționat la articolul 7 
alineatul (2) se asigură că datele cu caracter 
personal pe care le-au colectat în 
conformitate cu prezentul regulament nu 
sunt utilizate în alte scopuri decât cele care 
vizează asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

Or. en

Amendamentul 386
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 

(3) Parlamentul European se asigură că 
datele cu caracter personal pe care le-a
colectat în conformitate cu prezentul 
regulament nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele care vizează asigurarea 
legalității, regularității și transparenței 
finanțării partidelor politice europene și a 
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transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

fundațiilor politice europene și componența 
partidelor politice europene. Acesta trebuie 
să distrugă datele cu caracter personal în 
termen de cel mult 24 de luni de la 
publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf. 

Amendamentul 387
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante 
în conformitate cu articolul 24.

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 
cinci ani de la publicarea părților relevante 
în conformitate cu articolul 24, dar nu mai 
devreme de șase luni după următoarele 
alegeri pentru Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 388
Paulo Rangel
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

(3) Comisia Europeană și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

Or. pt

Amendamentul 389
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile naționale competente și 
organismele independente sau experții 
independenți autorizați să auditeze 
conturile utilizează datele cu caracter 
personal pe care le primesc numai pentru a 
exercita controlul asupra finanțării 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene. Acestea trebuie să 
distrugă datele cu caracter personal 
respective, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă, după ce le transmit 
Parlamentului European în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

(4) Autoritățile naționale competente și 
organismele independente sau experții 
independenți autorizați să auditeze 
conturile utilizează datele cu caracter 
personal pe care le primesc numai pentru a 
exercita controlul asupra finanțării 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene. Acestea trebuie să 
distrugă datele cu caracter personal 
respective, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă, după ce le transmit 
Oficiului European de Luptă Antifraudă 
în temeiul articolului 20 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 390
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile naționale competente și 
organismele independente sau experții 
independenți autorizați să auditeze 
conturile utilizează datele cu caracter 
personal pe care le primesc numai pentru a 
exercita controlul asupra finanțării 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene. Acestea trebuie să 
distrugă datele cu caracter personal 
respective, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă, după ce le transmit 
Parlamentului European în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

(4) Autoritățile naționale competente și 
organismele independente sau experții 
independenți autorizați să auditeze 
conturile utilizează datele cu caracter 
personal pe care le primesc numai pentru a 
exercita controlul asupra finanțării 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene. Acestea trebuie să 
distrugă datele cu caracter personal 
respective, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă, după ce le transmit 
Comisiei Europene în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

Or. pt

Amendamentul 391
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul
European și comitetul menționat la 
articolul 7 alineatul (2) respectă și 
protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în 
timpul prelucrării datelor cu caracter 
personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Oficiul European
de Luptă Antifraudă și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
respectă și protejează drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanelor 
fizice în timpul prelucrării datelor cu 
caracter personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
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Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European 
sau de către comitet.

Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Oficiul European de 
Luptă Antifraudă sau de către comitet.

Or. en

Amendamentul 392
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul 
European și comitetul menționat la 
articolul 7 alineatul (2) respectă și 
protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în 
timpul prelucrării datelor cu caracter 
personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European 
sau de către comitet.

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul 
European respectă și protejează drepturile 
și libertățile fundamentale ale persoanelor 
fizice în timpul prelucrării datelor cu 
caracter personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European. 

Or. de

Justificare

Consecință logică a amendamentului la articolul 7 alineatul (2) primul paragraf.

Amendamentul 393
Paulo Rangel
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul 
European și comitetul menționat la 
articolul 7 alineatul (2) respectă și 
protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în 
timpul prelucrării datelor cu caracter 
personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European 
sau de către comitet.

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Comisia 
Europeană și comitetul menționat la 
articolul 7 alineatul (2) respectă și 
protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în 
timpul prelucrării datelor cu caracter 
personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European 
sau de către comitet

Or. pt

Amendamentul 394
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European prevede 
proceduri administrative de atac cu privire 
la orice decizie legată de înregistrarea
statutelor, finanțare ori sancțiuni.

(1) Oficiul European de Luptă Antifraudă 
prevede proceduri administrative de atac cu 
privire la orice decizie legată de 
înregistrarea statutelor, finanțare ori 
sancțiuni.

Or. en

Amendamentul 395
Paulo Rangel
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European prevede 
proceduri administrative de atac cu privire 
la orice decizie legată de înregistrarea 
statutelor, finanțare ori sancțiuni.

(1) Comisia Europeană prevede proceduri 
administrative de atac cu privire la orice 
decizie legată de înregistrarea statutelor, 
finanțare ori sancțiuni.

Or. pt

Amendamentul 396
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedurile administrative de atac nu 
au efect suspensiv. Cu toate acestea, 
Parlamentul European poate, în cazul în 
care consideră că circumstanțele o cer, să 
suspende aplicarea oricărei decizii pe care 
a luat-o.

(2) Procedurile administrative de atac nu 
au efect suspensiv. Cu toate acestea, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
poate, în cazul în care consideră că 
circumstanțele o cer, să suspende aplicarea 
oricărei decizii pe care a luat-o.

Or. en

Amendamentul 397
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedurile administrative de atac nu 
au efect suspensiv. Cu toate acestea, 
Parlamentul European poate, în cazul în 
care consideră că circumstanțele o cer, să 
suspende aplicarea oricărei decizii pe care 
a luat-o.

(2) Procedurile administrative de atac nu 
au efect suspensiv. Cu toate acestea, 
Comisia Europeană poate, în cazul în care 
consideră că circumstanțele o cer, să 
suspende aplicarea oricărei decizii pe care 
a luat-o.
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Amendamentul 398
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European publică, până la 
data de 1 iulie a celui de al treilea an de la 
data alegerilor pentru Parlamentul 
European, un raport privind aplicarea 
prezentului regulament și activitățile 
finanțate. În raport se arată, după caz, 
eventualele modificări care trebuie aduse 
statutului și sistemelor de finanțare.

Oficiul European de Luptă Antifraudă 
publică, până la data de 1 iulie a celui de al 
treilea an de la data alegerilor pentru 
Parlamentul European, un raport privind 
aplicarea prezentului regulament și 
activitățile finanțate. În raport se arată, 
după caz, eventualele modificări care 
trebuie aduse statutului și sistemelor de 
finanțare.

Or. en

Amendamentul 399
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 27 –  paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European publică, până la 
data de 1 iulie a celui de al treilea an de la 
data alegerilor pentru Parlamentul 
European, un raport privind aplicarea
prezentului regulament și activitățile 
finanțate. În raport se arată, după caz, 
eventualele modificări care trebuie aduse 
statutului și sistemelor de finanțare.

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, cel târziu după 
șase luni de la data aplicării prezentului 
regulament, un raport privind 
funcționarea și efectele prezentului 
regulament. Raportul este însoțit, dacă 
este cazul, de propuneri legislative vizând 
punerea în aplicare în și mai mare detaliu 
a dispozițiilor prezentului regulament sau 
de modificare a acestuia.

Or. en
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Amendamentul 400
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European publică, până la 
data de 1 iulie a celui de al treilea an de la 
data alegerilor pentru Parlamentul 
European, un raport privind aplicarea 
prezentului regulament și activitățile 
finanțate. În raport se arată, după caz, 
eventualele modificări care trebuie aduse 
statutului și sistemelor de finanțare.

Comisia Europeană publică, până la data 
de 1 iulie a celui de al treilea an de la data 
alegerilor pentru Parlamentul European, un 
raport privind aplicarea prezentului 
regulament și activitățile finanțate. În 
raport se arată, după caz, eventualele 
modificări care trebuie aduse statutului și 
sistemelor de finanțare.

Or. pt

Amendamentul 401
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European adoptă o decizie de 
stabilire a normelor și a procedurilor pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv pentru instituirea 
registrului.

Parlamentul European adoptă o decizie de 
stabilire a normelor și a procedurilor pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv pentru instituirea 
registrului și a Comitetului Consultativ 
pentru Reglementări privind Partidele 
Europene.

Or. en

Amendamentul 402
Paulo Rangel

Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European adoptă o decizie 
de stabilire a normelor și a procedurilor 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv pentru instituirea 
registrului.

Comisia Europeană adoptă o decizie de 
stabilire a normelor și a procedurilor pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv pentru instituirea 
registrului.

Or. pt

Amendamentul 403
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partidele și fundațiile europene își 
adaptează statutul în termen de un an de 
la data aplicării prezentului regulament, 
astfel încât acesta să respecte pe deplin 
cerințele prezentului regulament.

Or. en


