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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u 
l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0499),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 224 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7 0288/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal- ... ... 1,
– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ... 2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2011 dwar l-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi 
f’livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom3,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Unjoni Ewropea għandha 

                                               
1

2

3 ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 46.
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tiffunzjona abbażi tal-prinċipju ta' 
demokrazija rappreżentattiva, kif hemm 
iddikjarat fl-Artikolu 10(1) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
ikunu rregolati minn regoli sostantivi 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, u mil-liġi 
nazzjonali fl-Istati Membri, b’mod 
partikolari dik tal-Istat Membru fejn 
ikollhom is-sede rispettiva tagħhom u 
għall-għanijiet li għalihom huma 
għandhom jidentifikaw il-forma legali 
xierqa, li għandha tikkorrispondi ma’ 
forma ta’ entità legali rikonoxxuta fl-
ordni legali ta’ dak l-Istat Membru.

(9) Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
ikunu rregolati minn regoli sostantivi 
stabbiliti f’dan ir-Regolament, u, f'materji 
li mhumiex, jew li huma parzjalment, 
regolati minn dan ir-Regolament jew l-
istatuti rispettivi tagħhom, mil-liġi 
nazzjonali fl-Istati Membri, b’mod 
partikolari dik tal-Istat Membru fejn 
ikollhom is-sede rispettiva tagħhom .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda tal-Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-Parlament Ewropew għandu 
jivverifika b’mod regolari li l-
kundizzjonijiet u l-obbligi marbuta mar-
reġistrazzjoni u l-iffinanzjar tal-partiti 
politiċi Ewropej jew tal-fondazzjonijiet 

(26) Il-Parlament Ewropew għandu 
jivverifika b’mod regolari li l-
kundizzjonijiet u l-obbligi marbuta mar-
reġistrazzjoni u l-iffinanzjar tal-partiti 
politiċi Ewropej jew tal-fondazzjonijiet 



PR\921653MT.doc 7/25 PE498.012v02-00

MT

politiċi Ewropej jibqgħu jiġu rispettati. Din 
il-verifika għandha ssir kull sena, jew wara 
talba mmotivata minn kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika. Deċiżjonijiet relatati 
mar-rispett tal-valuri li fuqhom hija 
bbażata l-Unjoni għandhom jittieħdu biss 
skont proċedura mfassla speċifikament 
għal dan il-għan, u b’konsultazzjoni ma’ 
kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti.

politiċi Ewropej jibqgħu jiġu rispettati. Din 
il-verifika għandha ssir kull sena, jew wara 
talba mmotivata minn kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika. Fejn tali talba tkun 
tallega nuqqas ta’ rispett għall-valuri li 
fuqhom hija msejsa l-Unjoni, il-
Parlament Ewropew għandu jitlob lill-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
tiegħu jagħti opinjoni dwar dik l-
allegazzjoni fi żmien xahrejn minn meta 
tkun waslet dik it-talb, u jwettaq l-
investigazzjonijiet xierqa kollha. 
Deċiżjonijiet relatati mar-rispett għal dawk 
il-valuri għandhom jittieħdu biss skont 
proċedura mfassla speċifikament għal dan
il-għan.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-kumitat responsabbli biex jittratta l-verifika tar-rekwiżiti tar-reġistrazzjoni għandu jkun 
dak li hu responsabbli għall-materji kostituzzjonali fi ħdan il-Parlament Ewropew. L-emenda 
proposta tintroduċi l-mod l-aktar effikaċi ta' verifikar u vvalutar.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “partit politiku” tfisser assoċjazzjoni ta’ 
ċittadini li ssegwi għanijiet politiċi,

(1) “partit politiku” tfisser assoċjazzjoni ta’ 
ċittadini li ssegwi għanijiet politiċi u li jew 
hija rikonoxxuta minn ordni ġuridiku ta’ 
mill-anqas Stat Membru wieħed, jew hija
stabbilita skont l-ordni ġuridiku ta’ mill-
inqas Stat Membru wieħed,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din biex jiġi aċċertat li jkunu biss il-partiti li huma ġuridikament korretti, anke fir-rigward 
tal-ordni demokratiku intern tagħhom, li jkunu jistgħu jitqiesu għall-kundizzjonijiet tar-
reġistrazzjoni. Din id-diċitura hija identika mar-Regolament li hu fis-seħħ (Artikolu 2(1)).
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – test introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “fondazzjoni politika Ewropea” tfisser 
entità li tkun formalment affiljata ma’ 
partit politiku Ewropew, ikollha l-istatuti 
rreġistrati mal-Parlament Ewropew skont 
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, u li permezz tal-
attivitajiet tagħha, fi ħdan l-għanijiet u l-
valuri fundamentali segwiti mill-Unjoni 
Ewropea, issaħħaħ u tikkomplementa l-
għanijiet tal-partit politiku Ewropew billi 
twettaq wieħed jew aktar mill-kompiti li 
ġejjin:

(4) “fondazzjoni politika Ewropea” tfisser 
entità li tkun formalment u direttament 
affiljata ma’ partit politiku Ewropew, 
ikollha l-istatuti rreġistrati mal-Parlament 
Ewropew skont il-kundizzjonijiet u l-
proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament, u 
li permezz tal-attivitajiet tagħha, fi ħdan l-
għanijiet u l-valuri fundamentali segwiti 
mill-Unjoni Ewropea, issaħħaħ u 
tikkomplementa l-għanijiet tal-partit 
politiku Ewropew billi twettaq wieħed jew 
aktar mill-kompiti li ġejjin:

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “Parlament reġjonali” jew “assemblea 
reġjonali” tfisser korp li l-membri tiegħu 
jew ikollhom mandat elettorali reġjonali 
jew ikunu politikament responsabbli 
quddiem assemblea eletta,

(5) “Parlament reġjonali” jew “assemblea 
reġjonali” tfisser korp li għandu setgħat 
leġiżlattivi skont id-dritt nazzjonali 
applikabbli għalih u li hu notifikat lill-
Parlament Ewropew,

Or. en

Ġustifikazzjoni
Minħabba li nafu kemm hemm għadd kbir ta’ korpi u entitajiet politiċi reġjonali b’funzjonijiet 
u setgħat li huma diverġenti wisq minn xulxin, din l-emenda ttenni talba li saret mill-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ April 2011 (paragrafu 14). Il-għan ta’ 
din hu li jiġi żgurat li partit politiku Ewropew ikun fattur tal-ħajja politika fl-Istati Membri
f’ċertu livell qabel ma jkun jista’ jiġi rreġistrat. L-apprezzament ta’ jekk parlamenti jew 
assembleji jappartinux għal din il-kategorija jista' jitħalla f’idejn l-Istati Membri.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien xahrejn mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament u fi żmien xahrejn 
minn kwalunkwe bidla fl-ordni ġuridika 
nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri l-
oħra għandhom jinnotifikaw lill-
Parlament Ewropew bil-parlamenti 
reġjonali tagħhom u bl-assembleji 
reġjonali tagħhom skont it-tifsira tal-punt 
(5) tal-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandha tkun rappreżentata f’mill-inqas 
kwart tal-Istati Membri, mill-Membri tal-
Parlament Ewropew jew fil-Parlamenti
nazzjonali, il-parlamenti reġjonali u l-
assembleji reġjonali, jew

(b) għandha tkun rappreżentata, hi jew il-
partiti membri tagħha, f’mill-inqas kwart 
tal-Istati Membri, minn Membri tal-
Parlament Ewropew, jew minn membri 
tal-Parlamenti nazzjonali, jew minn 
membri tal-Parlamenti jew tal-assembleji
reġjonali, jew

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-kelmiet “jew il-partiti membri tagħha” ġew miżjuda peress li spiss jagħti l-każ li l-partit 
politiku Ewropew ma jkunx rappreżentat b’mod dirett fil-parlamenti imma b’mod indirett 
permezz ta’ partiti nazzjonali li jkunu jappartienu lilu, kif hemm iddefinit fl-Artikolu 2(2) tar-
Regolament. Ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 2(5).
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għandha tiżgura r-rappreżentanza 
tas-sessi fil-korpi interni tagħha u 
tippromwovi l-parità bejn is-sessi fil-
kompażizzjoni tal-listi elettorali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li l-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, fost valuri u kriterji oħra, 
jippromwovu r-rappreżentattività u l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-korpi interni tagħhom.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandha tkun affiljata ma’ partit 
politiku Ewropew rikonoxxut skond il-
kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, kif ċertifikat mill-
istatuti reġistrati ta’ dak il-partit,

(a) għandha tkun affiljata b’mod formali u 
dirett ma’ partit politiku Ewropew 
rikonoxxut skond il-kundizzjonijiet u l-
proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament, 
kif ċertifikat mill-istatuti reġistrati ta’ dak 
il-partit,

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-forma ġuridika tal-partit, kif 
rikonoxxut fl-ordni ġuridiku tal-Istat 

imħassar
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Membru li fih ikollu s-sede tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni
The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political 
alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, 
it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It 
must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 
(1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen 
therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based 
on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for 
the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " 
... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal 
personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the 
European political parties and their foundations to act as representative agents of the 
European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a 
"double legal personality" is not necessary either.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) 
ir-rispett għall-ugwaljanza bejn is-sessi, u 
l-promozzjoni ta’ din l-ugwaljanza, fil-
korpi interni tal-partit u l-promozzjoni tal-
parità bejn is-sessi fil-kompożizzjoni tal-
listi elettorali,

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ara l-emenda tal-Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e (ġdid).
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fondazzjoni politika tista’ tirreġistra l-
istatuti tagħha mar-Reġistru biss permezz 
tal-partit politiku Ewropew li miegħu tkun 
affiljata.

4. Fondazzjoni politika tista’ tirreġistra l-
istatuti tagħha mar-Reġistru biss permezz 
tal-partit politiku Ewropew li miegħu tkun 
affiljata b’mod formali u dirett.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew għandu 
jivverifika kull sena li l-kundizzjonijiet u r-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 3, 4 u 5 jkunu 
għadhom qed jiġu rispettati mill-partiti 
politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej.

1. Il-Parlament Ewropew għandu 
jivverifika kull sena li l-kundizzjonijiet u r-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 3, 4 u 5 jkunu 
għadhom qed jiġu rispettati mill-partiti 
politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej. Kwalunkwe każ fejn xi 
partit politiku Ewropew, inklużi l-membri 
tiegħu, jew xi fondazzjoni politika 
Ewropea jonqsu milli jirrispettaw il-valuri 
li fuqhom hija msejsa l-Unjoni jista’ jiġi 
stabbilit biss skont il-paragrafu 2 ta’ dan
l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif inhi bħalissa, il-verifika annwali ta’ rutina magħmula mill-Parlament tkopri wkoll ir-
rispett għall-valuri bażiċi tal-Unjoni (Artikolu 3(1)(c)). B’hekk il-Parlament jiddeċiedi f’din l-
okkażjoni, skont il-każ, li jtemm ir-reġistrazzjoni minħabba n-nonrispett ta’ dawn il-valuri. 
Għandu jkun iċċarat li din is-sanzjoni l-aktar delikata tista’ tiġi deċiża biss permezz tal-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 7(2) li joffri s-salvagwardji adegwati. 
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jasal għad-deċiżjoni tiegħu, il-
Parlament Ewropew għandu jisma’ lir-
rappreżentanti tal-partit politiku Ewropew 
jew tal-fondazzjoni politika Ewropea 
kkonċernati u jitlob lil kumitat ta’ persuni 
eminenti indipendenti sabiex dan jagħti 
opinjoni dwar is-suġġett fi żmien perjodu 
raġonevoli.

Qabel ma jasal għad-deċiżjoni tiegħu, il-
Parlament Ewropew għandu jisma’ lir-
rappreżentanti tal-partit politiku Ewropew 
jew tal-fondazzjoni politika Ewropea 
kkonċernati u jitlob lill-kumitat tiegħu 
jagħti opinjoni fi żmien xahrejn mit-talba.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ara l-emenda tal-Premessa 26.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-kumitat għandu jikkonsisti minn 
tliet membri, bil-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni jaħtru membru 
kull wieħed fi żmien sitt xhur wara t-
tmiem tal-ewwel sessjoni tal-Parlament 
Ewropew wara l-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew. Is-segretarjat u l-
finanzjament tal-kumitat għandhom 
ikunu pprovduti mill-Parlament 
Ewropew.

imħassar

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista’, 
f’kull ħin, tippreżenta talba mmotivata lill-
Parlament Ewropew sabiex jivverifika jekk 
għadhomx qed jiġu rrispettati xi 
kundizzjoni jew obbligu, waħda jew ħafna, 
msemmija fil-paragrafu 1. Kwalunkwe 
ksur tal-valuri li fuqhom hi msejsa l-Unjoni 
minn partit politiku Ewropew, inkluż mill-
membri tiegħu, jew minn fondazzjoni 
politika Ewropea, jista’ jiġi stabbilit biss 
skont il-paragrafu 2.

3. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista’, 
f’kull ħin, tippreżenta talba mmotivata u 
dovutement ġustifikata lill-Parlament 
Ewropew sabiex jivverifika jekk 
għadhomx qed jiġu rrispettati xi 
kundizzjoni jew obbligu, waħda jew ħafna, 
msemmija fil-paragrafu 1. Kwalunkwe 
ksur tal-valuri li fuqhom hi msejsa l-Unjoni 
minn partit politiku Ewropew, inkluż mill-
membri tiegħu, jew minn fondazzjoni 
politika Ewropea, jista’ jiġi stabbilit biss 
skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni 
politika Ewropea għandu jkollhom
personalità ġuridika, li jakkwistaw fid-data 
li fiha jiddaħħlu fir-Reġistru skont l-
Artikolu 6.

Il-partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni 
politika Ewropea għandhom jakkwistaw
personalità ġuridika taħt il-liġi tal-Unjoni 
Ewropea fid-data meta tiġi ppubblikata 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
tad-deċiżjoni adottata mill-Parlament 
Ewropew skont l-Artikolu 6(5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni 
politika Ewropea għandu jkollhom 
għarfien u kapaċità ġuridika sħiħa fl-Istati 
Membri kollha.

1. Il-partit politiku Ewropew u l-
fondazzjoni politika Ewropea għandu 
jkollhom kapaċità ġuridika sħiħa fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Kapaċità ġuridika sħiħa timplika “għarfien ġuridiku”.  

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sakemm ma jkunux ristretti mill-
istatut tagħhom, il-partit politiku 
Ewropew u l-fondazzjoni politika 
Ewropea għandhom ikollhom il-jeddijiet 
kollha meħtieġa biex iwettqu l-attivitajiet 
tagħhom, inkluż il-jedd li jkunu sidien ta’ 
proprjetà kemm mobbli kif ukoll 
immobbli. Fejn ikun meħtieġ biex iwettqu 
l-attivitajiet tagħhom, huma għandhom 
ikollhom il-libertà tal-istabbiliment fi
kwalunkwe Stat Membru u jistgħu, 
sakemm ma jkunux ristretti mill-istatut 
tagħhom, iwettqu attivitajiet f'pajjiżi terzi.

Or. en
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Jekk ikunu twettqu atti f’isem il-partit 
politiku Ewropew jew f’isem il-
fondazzjoni politika Ewropea qabel ir-
reġistrazzjoni skont l-Artikoli 3 u 6, u l-
partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni 
politika Ewropea in kwestjoni ma 
jassumux l-obbligi li jirriżultaw minn tali 
atti, il-persuni fiżiċi, il-partijiet jew l-
entitajiet ġuridiċi li wettqu dawk l-atti 
għandhom ikunu obbligati in solidum 
għal dawk l-atti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiċċara s-sitwazzjoni fir-rigward tar-responsabilità tal-għoti ta’ rendikont skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali qabel ir-reġistrazzjoni ta’ partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni 
affiljata tiegħu.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Id-denominazzjonijiet “partit politiku 
Ewropew” u “fondazzjoni politika 
Ewropea” jistgħu jintużaw biss minn 
alleanzi jew fondazzjonijiet politiċi li 
jkunu rreġistrati f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex issaħħaħ il-pożizzjoni tal-partiti u l-fondazzjonijiet Ewropej ġenwini u biex 
wieħed jilqa’ għall-abbużi.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kwistjonijiet mhux irregolati minn 
dan ir-Regolament jew, fejn il-kwistjonijiet 
ikunu parzjalment regolati minnu, f'dawk 
l-aspetti mhux koperti minnu, il-partit 
politiku Ewropew u l-fondazzjoni politika 
Ewropea għandhom ikunu rregolati fl-Istat 
Membru fejn ikollhom is-sede tagħhom 
minn dawk il-liġijiet nazzjonali 
applikabbli għall-forma ġuridika 
msemmija fl-istatuti tal-partit jew tal-
fondazzjoni. L-attivitajiet imwettqa minn 
partit politiku Ewropew u minn 
fondazzjoni politika Ewropea fi Stati 
Membri oħra għandhom jiġu rregolati mil-
liġijiet nazzjonali rilevanti ta’ dawk l-Istati 
Membri.

2. Fi kwistjonijiet li mhumiex, jew li huma 
biss parzjalment, irregolati minn dan ir-
Regolament jew mill-istatuti rispettivi, il-
partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni 
politika Ewropea għandhom ikunu 
rregolati mil-liġijiet tal-Istati Membri li 
fihom għandhom is-sede tagħhom. L-
attivitajiet imwettqa minn partit politiku 
Ewropew u minn fondazzjoni politika 
Ewropea fi Stati Membri oħra għandhom 
jiġu rregolati mil-liġijiet nazzjonali 
rilevanti ta’ dawk l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-proposta tal-Kummissjoni tirreferi għad-dispożizzjonijiet li, fl-Istat Membru fejn il-partit 
jew il-fondazzjoni għandhom is-sede tagħhom, huma applikabbli għall-forma ġuridika li l-
partit jew il-fondazzjoni jkunu għażlu. Din hija espressjoni oħra tal-kunċett ta’ “partit 
parallel” li jeżisti taħt il-liġi ta’ Stat Membru u l-liġi tal-Unjoni, li mhuwiex neċessarju u 
inadegwat (4(1c) u 11 (4)).

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-istralċ, l-insolvenza, il-waqfien ta’ 
pagamenti u proċeduri simili oħra 
għandhom jiġu rregolati bid-
dispożizzjonijiet ġuridiċi li japplikaw 
għall-forma ġuridika msemmija fl-istatuti 
tal-partit politiku Ewropew jew tal-

4. L-istralċ, l-insolvenza, il-waqfien ta’ 
pagamenti u proċeduri simili oħra 
għandhom jiġu rregolati bid-
dispożizzjonijiet ġuridiċi li japplikaw 
għall-partiti politiċi jew għall-
fondazzjonijiet politiċi fl-Istat Membru 
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fondazzjoni politika Ewropea fl-Istat 
Membru li fih ikollhom is-sede tagħhom.

fejn il-partit politiku Ewropew jew il-
fondazzjoni politika Ewropea in kwestjoni 
jkollhom is-sede tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tikkumplementa l-Artikolu 10 kif modifikat fir-rigward tal-proċeduri li jridu jsiru 
f’lokalità li tkun determinata minn qabel.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Partit politiku Ewropew irreġistrat skont 
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, li jkun rappreżentat 
fil-Parlament Ewropew b'minn tal-inqas 
wieħed mill-membri tiegħu, u li ma jkunx 
f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ 
esklużjoni msemmija fl-Artikolu [93] tar-
Regolament Finanzjarju jista’ japplika 
għall-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea, f’konformità mat-termini u l-
kundizzjonijiet ippubblikati mill-Parlament 
Ewropew f’sejħa għal [kontribuzzjonijiet].

1. Partit politiku Ewropew li huwa 
rreġistrat skont dan ir-Regolament filwaqt
li jkun rappreżentat f’tal-anqas kwart mill-
Istati Membri minn partiti politiċi skont 
it-tifsira tal-punt (1) tal-Artikolu 2, u fil-
Parlament Ewropew b'minn tal-inqas 
wieħed mill-membri tiegħu, jista’ japplika 
għall-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea. L-applikazzjonijiet għall-
finanzjament għandhom isiru 
f’konformità mat-termini u l-
kundizzjonijiet ippubblikati mill-Parlament 
Ewropew.  Il-partit politiku Ewropew 
jista’ ma jkunx f’sitwazzjoni ta’ esklużjoni 
kif iddefinit fir-Regolament Finanzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Ir-reġistrazzjoni ta’ partit politiku fil-livell tal-Unjoni u, permezz ta’ din ir-reġistrazzjoni, ir-
rikonoxximent tiegħu bħala tali fuq in-naħa l-waħda u l-eliġibilità għall-finanzjament fuq in-
naħa l-oħra jridu jiġu distinti u ttrattati b’majiera differenti. Filwaqt li r-reġistrazzjoni bħala 
partit hija possibbli għal alleanza politika li tkun tikkonsisti f’persuni fiżiċi li jkollhom siġġu 
f’Parlamenti nazzjonali, reġjonali jew assembleji reġjonali ta’ mill-inqas kwart tal-Istati 
Membri (Artikolu 3, paragraphe 1, point (b)), il-finanzjament għandu jirrikjedi grad ogħla ta’ 
rappreżentatività. 
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kontribuzzjonijiet finanzjarji jew 
għotjiet mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea ma jkunux jistgħux jaqbżu 90% 
tan-nefqa rimborsabbli annwali ta’ partit 
politiku Ewropew u 95% tal-kosti annwali 
eliġibbli indikati fil-baġit ta’ fondazzjoni 
politika Ewropea. Il-partiti politiċi Ewropej 
jistgħu jużaw kwalunkwe parti mhux użata 
tal-kontribuzzjoni tal-UE mogħtija biex 
ikopru nefqa rimborsabbli fi żmien is-
sentejn finanzjarji li jsegwu l-għoti tagħha. 
L-ammonti użati wara dawn is-sentejn 
finanzjarji għandhom jiġu rkuprati skont ir-
Regolament Finanzjarju.

4. Kontribuzzjonijiet finanzjarji jew 
għotjiet mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea ma jkunux jistgħux jaqbżu 90% 
tan-nefqa rimborsabbli annwali ta’ partit 
politiku Ewropew u 95% tal-kosti annwali 
eliġibbli indikati fil-baġit ta’ fondazzjoni 
politika Ewropea. Il-partiti politiċi Ewropej 
u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
affiljati tagħhom jistgħu jużaw kwalunkwe 
parti mhux użata tal-kontribuzzjoni jew 
għotja tal-UE mogħtija biex ikopru nefqa 
rimborsabbli fi żmien is-sentejn finanzjarji 
li jsegwu l-għoti tagħha. L-ammonti użati 
wara dawn is-sentejn finanzjarji għandhom 
jiġu rkuprati skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fondazzjoni politika Ewropea għandha 
tinkludi fl-applikazzjoni tagħha l-
programm ta’ ħidma annwali tagħha.

3. Fondazzjoni politika Ewropea għandha 
tinkludi fl-applikazzjoni tagħha l-
programm ta’ ħidma annwali tagħha u 
tista’ tapplika għall-fondi mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea biss permezz 
tal-partit politiku Ewropew li miegħu tkun 
affiljata formalment u direttament.

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 15 % jitqassmu f’ishma ndaqs; – 10 % jitqassmu f’ishma ndaqs;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partiti rappreżentati fil-Parlament Ewropew għandhom grad ogħla ta’ rappreżentatività 
meta mqabbla ma’ oħrajn (ara wkoll l-emenda tal-Artikolu 12(1) u għandhom għalhekk 
jibbenefikaw aktar minn finanzjament.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 85% jitqassmu fi proporzjon mas-sehem 
tagħhom ta’ membri eletti tal-Parlament 
Ewropew fost il-partiti politiċi Ewropej 
benefiċjarji.

– 90% jitqassmu fi proporzjon mas-sehem 
tagħhom ta’ membri eletti tal-Parlament 
Ewropew fost il-partiti politiċi Ewropej 
benefiċjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partiti rappreżentati fil-Parlament Ewropew għandhom grad ogħla ta’ rappreżentatività 
meta mqabbla ma’ oħrajn (ara wkoll l-emenda tal-Artikolu 12(1) u għandhom għalhekk 
jibbenefikaw aktar minn finanzjament.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-finanzjament tal-partiti politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor 

1. Il-finanzjament tal-partiti politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor 
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jista’ jintuża biex jiffinanzja kampanji 
mwettqa minn partiti politiċi Ewropej fil-
kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew, li fihom jipparteċipaw kif 
meħtieġ fl-Artikolu 3(1)(d).

jista’ jintuża biex jiffinanzja kampanji 
mwettqa minn partiti politiċi Ewropej fil-
kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew, li fihom jipparteċipaw kif 
meħtieġ fl-Artikolu 3(1)(d). Soġġett għal-
limitazzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 18(1), 
il-partiti politiċi Ewropej jistgħu 
jappoġġjaw membri individwali jew partiti 
membri u jistgħu jikkontribwixxu għat-
tixrid tal-informazzjoni lill-pubbliku bil-
għan li jqajmu kuxjenza dwar 
kwestjonijiet sinifikanti tal-politiki 
Ewropej. Meta jkunu qed jagħmlu hekk, 
għandhom josservaw ir-regoli li 
jirregolaw it-tmexxija tal-kampanji 
elettorali fl-Istati Membri rispettivi, 
partikolarment ir-regoli applikabbli għall-
partiti u l-kandidati dwar il-finanzjament 
u dwar il-limiti fir-rigward tal-ispejjeż 
elettorali.

Konformement mal-Artikolu 8 tal-Att 
dwar l-elezzjoni ta’ membri tal-Parlament 
Ewropew b’vot universali dirett, il-
finanzjament, u l-limitazzjoni tal-ispejjeż 
għall-elezzjonijiet għall-partiti u l-
kandidati kollha fl-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropeew huma regolati f’kull 
Stat Membru minn dispożizzjonijiet 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-partiti politiċi Ewropej huma nieqsa miċ-ċertezza ġuridika fir-rigward ta’ dak li huma 
permessi li jagħmlu fil-kampanji elettorali Ewropej. Din il-ħaġa xxekkilhom milli jissodisfaw 
il-funzjoni li l-Artikolu 10(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 12(2) tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jikkonferixxu lilhom, jiġifieri 
“jikkontribwixxu ... għall-espressjoni tar-rieda taċ-ċittadini ta' l-Unjoni”.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-finanzjament ta’ partiti politiċi 
Ewropej u ta’ fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor 
ma għandux jintuża biex jiffinanzja 
kampanji referendarji nazzjonali, reġjonali 
jew lokali.

3. Il-finanzjament ta’ partiti politiċi 
Ewropej u ta’ fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor 
ma għandux jintuża biex jiffinanzja 
kampanji referendarji nazzjonali, reġjonali 
jew lokali, ħlief fejn ir-referendi in 
kwistjoni jittrattaw kwestjonijiet relatati 
mal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttenni talba li l-Parlament għamel b’insistenza fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta’ 
April 2011 (paragrafu 11). Ir-referendi kulma jmur qed isiru aktar u aktar element tad-
demokrazija parteċipattiva fl-Istati Membri. Verament ma hemm l-ebda raġuni għala l-partiti 
u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom jiġu esklużi minn dan it-tip ta’ proċess 
demokratiku kemm-il darba l-kwestjonijiet involuti huma relatati mal-Unjoni Ewropea. 

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali fl-
Istat Membru li fih il-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej ikollhom is-sede rispettiva 
tagħhom, skont l-Artikolu 10(2), 
jeżerċitaw kontroll fuq il-finanzjament 
irċevut minn sorsi oltre l-baġit tal-Unjoni 
Ewropea, u fuq kull infiq. Dan il-kontroll 
għandu jiġi eżerċitat f’kooperazzjoni mal-
Parlament Ewropew u l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti fi Stati Membri 
oħra.

3. Il-Parlament Ewropew għandu 
jeżerċita kontroll fuq il-finanzjament li 
rċevew il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej minn sorsi 
oltre l-baġit tal-Unjoni Ewropea, u fuq kull
infiq involut.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkun, minbarra l-Qorti tal-Awdituri, awditur estern u l-OLAF 
għandu jkun l-awtorità tal-kontroll prinċipali.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet nazzjonali u l-Parlament
Ewropew għandhom jiftiehmu fuq 
arranġamenti prattiċi sabiex jaqsmu 
informazzjoni dwar il-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej.

Għal dak il-għan, il-Parlament Ewropew
jista’ jaqbel mal-arranġamenti prattiċi tal-
awtoritajiet nazzjonali sabiex jaqsmu 
informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkun, minbarra l-Qorti tal-Awdituri, awditur estern u l-OLAF 
għandu jkun l-awtorità tal-kontroll prinċipali.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-iżvilupp tal-partiti politiċi Ewropej huwa kritiku biex jitqajjem l-interess pubbliku fl-
affarijiet tal-UE. It-tfassil ta’ pakkett ta’ riforma għall-partiti politiċi Ewropej bħala mezz ta’ 
mobilizzazzjoni tal-enerġiji demokratiċi taċ-ċittadini individwali u organizzati mhuwiex faċli, 
mhux l-inqas minħabba l-kumplessità sistemika tal-UE. Imma din il-ħaġa tista' tinbided 
f’vantaġġ, jekk wieħed jiċċara l-‘missjoni kostituttiva' tal-partiti politiċi Ewropej u kif djalogu 
infurmat, onest u responsabbli dwar l-iżvilupp politiku tagħhom jista’ jiffaċilita l-ħolqien ta’ 
“demos” plurali.

Ir-rapporteur tilqa’ bil-kbir l-istabbiliment ta’ status ġuridiku Ewropew speċjali u uniformi 
skont id-dritt tal-Unjoni għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi tagħhom 
speċjalment għar-raġunijiet ta’ konverġenza organizzazzjonali tal-partiti politiċi Ewropej. 
Ir-riformi proposti mir-rapport tas-Segretarju Ġenerali tal-2010, id-deċiżjonijiet tal-Bureau 
tat-13 ta’ Diċembru 2011, ir-rapport Giannakou tas-6 ta’ April 2011 dwar il-valutazzjoni tal-
applikazzjoni tar-Regolament preċedenti 2004/2003 kif emendat fl-2007, u l-proposta l-ġdida 
għal Regolament kemm għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi tagħhom 
huma r-riżultat ta’ analiżi bir-reqqa tas-sitwazzjoni preżenti, li tagħti tweġiba pożittiva b’mod 
ġenerali għall-mistoqsijiet, preokkupazzjonijiet u rimarki tal-partiti politiċi Ewropej. Fl-
abbozz ta’ rapport, il-proposti huma orjentati lejn l-uniformità organizzattiva tal-partiti politiċi 
Ewropej. 

Fir-rigward tal-kriterji għar-rikonoxximent, ir-rapporteur tipproponi li huma l-partiti 
nazzjonali jew reġjonali biss li għandhom ikunu intitolati li jistabbilixxu partit Ewropew. 
Għall-formazzjoni tal-Partiti Politiċi, l-Istatut għall-Partiti Ewropej iqis b’mod indaqs lir-
rappreżentanti eletti Ewropej, nazzjonali u reġjonali. Il-possibilità ta’ rikonoxximent tar-
rappreżentanti li jkunu eletti fuq livell reġjonali għandha għalhekk tinżamm għall-fini li jiġu 
ffurmati l-partiti imma biss fil-każ ta’ reġjuni b’setgħat leġiżlattivi notifikati bħala tali lill-
Parlament Ewropew. Sabiex jiġi ffinanzjat mill-Parlament Ewropew, partit politiku Ewropew 
għandu jkun rappreżentat fil-Parlament Ewropew minn mill-inqas MEP wieħed. Barra minn 
hekk, għandhom jitqiesu l-kriterji tar-rispett sħiħ għad-demokrazija interna u għall-
ugwaljanza bejn is-sessi fil-kompożizzjoni u fil-formazzjoni tal-partiti politiċi Ewropej u fi 
ħdan il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej affiljati tagħhom. Partit li ma jissodisfax il-
kundizzjoni tad-demokrazija interna ma jitqiesx għar-rekwiżit li jiġi rappreżentat f'tal-anqas 
seba' Stati Membri. 

Il-Parlament Ewropew għandu jivverifika ta’ kull sena l-kundizzjonijiet u l-kriterji tar-
reġistrazzjoni tal-Partiti Politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej tagħhom. Ir-
rapporteur temmen li din il-verifika għandha ssir kull sena jew wara li tkun saret talba 
motivata u dovutement ġustifikata minn kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika u li l-
proċedura l-aktar effettiva se tkun dik tal-kumitat responsabbli għall-affarijiet kostituzzjonali 
tal-Parlament Ewropew. Il-kumitat għandu jorganizza kwalunkwe smigħ għal dan il-għan u 
għandu jagħti l-opinjoni tiegħu lill-Parlament Ewropew fi żmien xahrejn mit-talba.
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