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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas 
europeias
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0499),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 224.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0288/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu  …1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de ...2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de abril de 2011, sobre a aplicação do Regulamento 
(CE) n. ° 2004/2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos a nível 
europeu3,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, bem como da Comissão dos Orçamentos 
(A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 …
2 …
3  JO C 296 E de 2.10.2012, p. 46.



PE498.012v02-00 6/24 PR\921653PT.doc

PT

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A União Europeia deve funcionar 
com base no princípio da democracia 
representativa estabelecido no artigo 10.º, 
n.º 1, do Tratado da União Europeia.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 4.º, n.º 1, alínea c).
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. Esta 
verificação deve realizar-se anualmente ou 
na sequência de um pedido fundamentado
e devidamente justificado de qualquer 
pessoa singular ou coletiva. Quando tal 
pedido alegue o não respeito pelos valores 
em que se funda a União Europeia, o 
Parlamento Europeu deve pedir à 
Comissão dos Assuntos Constitucionais 
que emita um parecer sobre essa alegação 
no prazo de dois meses a contar da sua 
data de receção e conduza as 
investigações necessárias. As decisões 
relacionadas com o respeito desses valores 
devem ser tomadas exclusivamente em 
conformidade com um procedimento 
específico concebido para o efeito.

Or. en

Justificação

A Comissão responsável pela verificação dos requisitos de registo deve ser a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu. A alteração proposta estabelece a forma 
mais eficaz de proceder à verificação e à avaliação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) "Partido político", uma associação de 
cidadãos que prossegue objetivos políticos 
e que é reconhecida ou estabelecida, em 
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conformidade com a ordem jurídica de, 
pelo menos, um Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Esta alteração tenciona assegurar que se têm em conta, para as condições de registo, apenas 
os partidos que observem a legislação, também no que toca à sua ordem democrática interna. 
A redação da presente alteração é idêntica à do regulamento em vigor (artigo 2.º, ponto 1).

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) """"Fundação política europeia", uma 
entidade formalmente associada a um 
partido político europeu, cujos estatutos 
estão registados junto do Parlamento 
Europeu em conformidade com as 
condições e procedimentos estabelecidos 
no presente regulamento e que, através das 
suas atividades, no quadro dos objetivos e 
valores fundamentais da União Europeia, 
apoia e complementa os objetivos do 
partido político europeu, desenvolvendo 
uma ou mais das seguintes tarefas:

(4) "Fundação política europeia", uma 
entidade formal e diretamente associada a 
um partido político europeu, cujos 
estatutos estão registados junto do 
Parlamento Europeu em conformidade com 
as condições e procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento e 
que, através das suas atividades, no quadro 
dos objetivos e valores fundamentais da 
União Europeia, apoia e complementa os 
objetivos do partido político europeu, 
desenvolvendo uma ou mais das seguintes 
tarefas:

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) "Parlamento regional" ou "assembleia 
regional", um organismo cujos membros 
sejam quer titulares de um mandato 
eleitoral regional, quer politicamente 

(5) "Parlamento regional" ou "assembleia 
regional", um organismo com poderes 
legislativos nos termos da legislação 
nacional aplicável ao mesmo e notificado 
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responsáveis perante uma assembleia 
eleita;

ao Parlamento Europeu;

Or. en

Justificação
Tendo em conta as diversas entidades e organismos políticos regionais com funções e 
poderes extremamente diferentes, esta alteração reitera o pedido que o Parlamento Europeu 
fez na sua Resolução de 6 de abril de 2011 (n.º 14).  O objetivo consiste em garantir que um 
partido político europeu constitua um fator da vida política nos Estados-Membros a um 
determinado nível, antes de poder ser registado. Fica à consideração dos Estados-Membros 
se os parlamentos ou as assembleias pertencem a esta categoria.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de dois meses a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento e no prazo de dois meses a 
contar da data de apresentação de 
quaisquer alterações subsequentes à sua 
ordem jurídica nacional, os 
Estados-Membros devem comunicar ao 
Parlamento Europeu quais são os seus 
parlamentos regionais e as suas 
assembleias regionais, na aceção do 
parágrafo 1, ponto 5.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 

(b) Estar representada, ou os respetivos 
partidos-membros estarem representados, 
em pelo menos um quarto dos Estados-



PE498.012v02-00 10/24 PR\921653PT.doc

PT

parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou

Membros, por deputados do Parlamento 
Europeu, deputados dos parlamentos 
nacionais ou deputados dos parlamentos 
regionais ou das assembleias regionais, ou

Or. en

Justificação
As palavras "ou os respetivos partidos-membros estarem representados" foram aditadas, 
visto que, na maioria das vezes, o partido político europeu não está diretamente, mas sim 
indiretamente, representado nos parlamentos por partidos nacionais pertencentes ao mesmo, 
segundo o artigo 2.º, ponto 2, do regulamento. Ver também a alteração ao artigo 2.º, ponto 5.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação
Importa que as fundações e os partidos políticos europeus promovam, entre outros valores e 
critérios, a representatividade e a igualdade de género nos seus órgãos internos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Estar associada a um partido político 
europeu reconhecido em conformidade 
com as condições e procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento, 
como demonstrado pelos estatutos 
registados desse partido;

(a) Estar formal e diretamente associada a 
um partido político europeu reconhecido 
em conformidade com as condições e 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento, como demonstrado pelos 
estatutos registados desse partido;
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Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação
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.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação
Ver alteração ao artigo 3.º, n.º 1, alínea e) (nova).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias. A inobservância dos 
valores em que se funda a União por um 
partido político europeu, incluindo os 
seus membros, ou por uma fundação 
política europeia, só pode ser determinada 
em conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Na sua forma atual, a verificação anual de rotina do Parlamento contempla também o 
respeito pelos valores básicos da União (artigo 3.º, n.º 1, alínea c)). Por conseguinte, o 
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Parlamento decidiria pôr termo, conforme o caso, ao registo devido à inobservância destes 
valores. Deve clarificar-se o facto de que a decisão de aplicar esta sanção mais razoável 
pode apenas ser tomada mediante o procedimento estabelecido no artigo 7.º, n.º 2, que 
oferece as salvaguardas apropriadas. 

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

Antes de tomar a sua decisão, o Parlamento 
Europeu ouve os representantes do partido 
político europeu ou da fundação política 
europeia em questão e solicita um parecer 
sobre a matéria à Comissão dos Assuntos 
Constitucionais no prazo de dois meses a 
contar da data do pedido.

Or. en

Justificação
Ver alteração ao Considerando 26.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

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

O partido político europeu e a fundação 
política europeia adquirem personalidade 
jurídica, em conformidade com a 
legislação da União Europeia na data de 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia da decisão adotada pelo 
Parlamento Europeu, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 5.

Or. en

Justificação

Esclarecimento.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
A plena capacidade jurídica implica "o reconhecimento jurídico".

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salvo restrições impostas pelos seus 
estatutos, os partidos políticos europeus e 
as fundações políticas europeias gozam de 
todos os direitos necessários ao exercício 
das suas atividades, incluindo o direito de 
deter bens móveis e imóveis. Se necessário 
ao exercício das suas atividades, gozam do 
direito de se estabelecer em qualquer 
Estado-Membro e podem, salvo restrições 
impostas pelos seus estatutos, exercer 
atividade em países terceiros.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Se tiverem sido realizados atos em 
nome do partido político europeu ou da 
fundação política europeia antes do 
registo, em conformidade com os artigos 
3.º e 6.º, e o partido político europeu ou a 
fundação política europeia em causa não 
tiverem assumido as obrigações derivadas 
de tais atos, as pessoas singulares, os 
partidos ou as pessoas coletivas que 
tenham levado a cabo tais atos são 
solidariamente responsáveis pelos 
mesmos.

Or. en

Justificação

Clarifica a questão da responsabilidade, de acordo com a legislação nacional, antes do 
registo de um partido político europeu ou da respetiva fundação associada.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. As designações "partido político 
europeu" e "fundação política europeia" 
podem ser utilizadas apenas por alianças 
ou fundações políticas registadas em 
conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar o estatuto das fundações e dos partidos europeus genuínos e 
evitar abusos.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
A proposta da Comissão diz respeito às disposições que, no Estado-Membro em que o partido 
ou a fundação tiverem a respetiva sede, sejam aplicáveis à forma jurídica que o partido ou a 
fundação tenham escolhido. Trata-se de uma outra expressão do conceito de "partido 
paralelo" existente na legislação de um Estado-Membro e na legislação da União, que é 
desnecessária e inapropriada (ver igualmente as alterações aos artigos 4.º, n.º1, alínea c), e 
11.º, n.º 4).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A dissolução, a insolvência, a cessação 
de pagamentos e outros procedimentos 
análogos são regidos pelas disposições 
jurídicas aplicáveis à forma jurídica 
indicada nos estatutos do partido político 
europeu ou da fundação política europeia

4. A dissolução, a insolvência, a cessação 
de pagamentos e outros procedimentos 
análogos são regidos pelas disposições 
jurídicas aplicáveis aos partidos políticos 
ou às fundações políticas no 
Estado-Membro em que estejam situadas 
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no Estado-Membro onde está situada a 
sua sede.

as sedes dos partidos políticos europeus 
ou das fundações políticas europeias.

Or. en

Justificação

A presente alteração complementa o artigo 10.º, tal como alterado, a respeito dos 
procedimentos que têm de ser executados numa zona predeterminada.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
Importa distinguir, por um lado, o registo e, consequentemente, o reconhecimento de um 
partido político ao nível da União e, por outro, a elegibilidade para financiamento, e cumpre 
tratar ambos os aspetos de forma diferente. Embora seja possível registar como partido uma 
aliança política formada por pessoas singulares que sejam membros dos parlamentos 
nacionais e regionais ou das assembleias regionais de pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros (artigo 3.º, n.º 1, alínea b), o financiamento deve exigir um nível de 
representatividade mais elevado.
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma fundação política europeia inclui 
no seu pedido o programa de trabalho 
anual.

3. Uma fundação política europeia inclui 
no seu pedido o programa de trabalho 
anual e apresenta um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia unicamente por 
intermédio do partido político europeu a 
que está formal e diretamente associada.

Or. en



PE498.012v02-00 20/24 PR\921653PT.doc

PT

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– 15% é repartido em partes iguais; – 10% é repartido em partes iguais;

Or. en

Justificação

Os partidos representados no Parlamento Europeu têm um nível de representatividade mais 
elevado, em comparação com outros (ver também a alteração ao artigo 12.º, n.º 1, e, por 
conseguinte, beneficiam em maior medida do financiamento.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

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

– 90% é repartido proporcionalmente ao 
número de deputados do Parlamento 
Europeu eleitos entre os partidos políticos 
europeus beneficiários.

Or. en

Justificação

Os partidos representados no Parlamento Europeu têm um nível de representatividade mais 
elevado, em comparação com outros (ver também a alteração ao artigo 12.º, n.º 1, e, por 
conseguinte, beneficiam em maior medida do financiamento.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

europeus a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
pode ser utilizado para financiar 
campanhas organizadas pelos partidos 
políticos europeus no âmbito das eleições 
para o Parlamento Europeu em que 
participem, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, 
alínea d). Sem prejuízo dos limites 
estabelecidos no artigo 18.º, n.º 1, os 
partidos políticos europeus podem apoiar 
deputados ou partidos-membros e 
contribuir para que a informação seja 
divulgada ao público, a fim de o 
sensibilizar para questões políticas 
europeias importantes. Ao fazê-lo, têm de 
respeitar as normas que regem a 
organização das campanhas eleitorais nos 
respetivos Estados Membros, 
nomeadamente as normas aplicáveis aos 
partidos e aos candidatos em matéria de 
financiamento e de limitação das despesas 
eleitorais

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

Or. en

Justificação
Os partidos políticos europeus enfrentam problemas de segurança jurídica relativamente ao 
que lhes é permitido ou não fazer em campanhas eleitorais. Esta situação é prejudicial ao 
cumprimento da função que lhes é atribuída pelo artigo 10.º, n.º 4, do Tratado da União 
Europeia, e o artigo 12.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
designadamente contribuir "para a expressão da vontade política dos cidadãos da União".



PE498.012v02-00 22/24 PR\921653PT.doc

PT

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração reitera o pedido que o Parlamento fez na sua resolução de 6 de abril de 2011 
(n.º 11). Os referendos assumem-se cada vez mais como aspetos da democracia participativa 
nos Estados-Membros. Não há, de facto, nenhum motivo pelo qual as fundações e os partidos 
políticos europeus devam ser excluídos de um processo democrático deste tipo, desde que as 
questões em causa estejam relacionadas com a União Europeia. 

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

3. O Parlamento Europeu controla o 
financiamento recebido pelos partidos 
políticos europeus ou as fundações 
políticas europeias de outras fontes 
diferentes do orçamento da União 
Europeia, assim como todas as despesas.
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Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve ser, além do Tribunal de Contas, um auditor externo e o OLAF, 
a principal autoridade de controlo.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Para esse efeito, o Parlamento Europeu
pode acordar com as autoridades 
nacionais em modalidades práticas de 
partilha de informações.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve ser, além do Tribunal de Contas, um auditor externo e o OLAF, 
a principal autoridade de controlo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O desenvolvimento dos partidos políticos europeus é primordial para a mobilização do 
interesse público nos assuntos da UE. A conceção de um pacote de reformas para os partidos 
políticos europeus, que mobilize as energias democráticas dos cidadãos individuais e das 
organizações de cidadãos, não é uma tarefa fácil, sobretudo devido à complexidade sistémica 
da UE. Porém, esta desvantagem poderá ser convertida numa vantagem se for clarificada a 
"missão constitutiva" dos partidos políticos europeus e o modo como um diálogo esclarecido 
e sério sobre o seu desenvolvimento político pode contribuir para o surgimento de uma 
democracia plural.

A relatora congratula-se vivamente com o estabelecimento de um estatuto jurídico europeu 
especial e uniforme para os partidos políticos europeus, sobretudo por razões de convergência 
organizativa dos partidos políticos europeus. 
As reformas propostas no relatório de 2010 do Secretário-Geral, as decisões da Mesa de 13 de 
dezembro de 2010, o relatório Giannakou, de 6 de abril de 2011, sobre a aplicação do anterior 
Regulamento de 2004/2003, tal como alterado em 2007, e a nova proposta de Regulamento 
relativo aos partidos políticos europeus e as respetivas fundações políticas são produto de uma 
análise exaustiva da situação atual, que fornece uma resposta positiva global às perguntas, 
preocupações e observações dos partidos políticos europeus. No projeto de relatório, as 
propostas visam a uniformização organizativa dos partidos políticos europeus. 

No que respeita aos critérios de reconhecimento, a relatora propõe que apenas os partidos 
nacionais ou regionais tenham o direito de constituir um partido europeu. Quanto à formação 
de partidos europeus, o estatuto dos partidos europeus prevê um tratamento idêntico para os 
representantes eleitos europeus, nacionais e regionais. Por conseguinte, deveria ser mantida a 
possibilidade de reconhecimento de representantes eleitos regionais para efeitos da formação 
de partidos, mas apenas no caso das regiões com poderes legislativos notificadas enquanto 
tais ao Parlamento Europeu. Para ser financiado pelo Parlamento Europeu, um partido político 
europeu tem de estar representado por, pelo menos, um deputado ao Parlamento Europeu. 
Além disso, deve ter-se em conta os critérios plenamente respeitados da democracia interna e 
da igualdade de género na composição e na formação dos partidos políticos europeus e das 
respetivas fundações políticas europeias associadas. Um partido que não satisfaça a condição 
da democracia interna não será tido em consideração para efeitos do requisito de 
representação em, pelo menos, sete Estados-Membros.

O Parlamento Europeu deve verificar anualmente as condições e os critérios de registo dos 
partidos políticos europeus e das respetivas fundações políticas europeias. A relatora entende 
que esta verificação deve realizar-se anualmente ou na sequência de um pedido fundamentado 
e devidamente justificado apresentado por qualquer pessoa singular ou coletiva, e que o 
procedimento mais eficaz consiste no envolvimento da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais do Parlamento Europeu. Esta comissão deve organizar audições para este 
efeito e deve transmitir o seu parecer ao Parlamento Europeu no prazo de dois meses a contar 
da data do pedido.


