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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0499),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0288/2012),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,
– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la aplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 2004/2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european3,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru 
afaceri juridice și al Comisiei pentru bugete (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1

2

3 JO C 296 E, 2.10.2012, p. 46.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea Europeană trebuie să
funcționeze pe baza principiului 
democrației reprezentative, astfel cum se 
prevede la articolul 10 alineatul (1) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 2

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 sau de 
statutele lor respective, de legislația 
națională a statelor membre, în special de 
legislația statului membru în care își au 
sediul.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (1) litera (c).
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Amendamentul 3

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) 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 și justificate corespunzător, 
formulate de orice persoană fizică sau 
juridică. În cazul în care o astfel de 
solicitare susține că este vorba despre o 
nerespectare a valorilor pe care se 
întemeiază Uniunea, Parlamentul 
European ar trebui să solicite Comisiei 
sale pentru afaceri constituționale să 
emită un aviz cu privire la afirmația 
respectivă în termen de două luni de la 
primirea acesteia și să desfășoare 
investigațiile adecvate. Deciziile 
referitoare la respectarea valorilor 
respective ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens.

Or. en

Justificare
Comisia responsabilă cu verificarea cerințelor de înregistrare ar trebui să fie comisia 
responsabilă cu aspectele constituționale din cadrul Parlamentului European. Amendamentul 
propus introduce cea mai eficientă modalitate de verificare și evaluare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 de 
cetățeni care urmărește obiective politice și 
care este recunoscută de ordinea juridică 
a cel puțin unui stat membru sau este 
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constituită în conformitate cu aceasta,

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că doar partidele care respectă cadrul juridic și în ceea ce privește ordinea 
lor democratică internă pot fi luate în considerare pentru condițiile de înregistrare. 
Formularea este identică cu cea a regulamentului aflat în vigoare [articolul 2 alineatul (1)].

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „fundație politică europeană” înseamnă 
o entitate care este afiliată în mod oficial 
unui partid politic european, și-a înregistrat 
statutul la Parlamentul European, în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament și care, 
prin activitățile sale, în cadrul obiectivelor 
și valorilor fundamentale urmărite de 
Uniunea Europeană, sprijină și 
completează obiectivele partidului politic 
european prin îndeplinirea uneia sau a mai 
multor sarcini, astfel:

4. „fundație politică europeană” înseamnă 
o entitate care este afiliată în mod oficial și 
direct unui partid politic european, și-a 
înregistrat statutul la Parlamentul 
European, în conformitate cu condițiile și 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament și care, prin activitățile sale, în 
cadrul obiectivelor și valorilor 
fundamentale urmărite de Uniunea 
Europeană, sprijină și completează 
obiectivele partidului politic european prin 
îndeplinirea uneia sau a mai multor sarcini, 
astfel:

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – 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 
notificată Parlamentului European;
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Or. en

Justificare
Având în vedere multitudinea de organisme și entități politice regionale cu funcții și 
competențe puternic divergente, amendamentul reiterează o solicitare a Parlamentului 
European cuprinsă în rezoluția sa din 6 aprilie 2011 (punctul 14). Scopul este acela de a 
garanta faptul că un partid politic european este un factor la un anumit nivel al vieții politice 
în statele membre înainte de a putea fi înregistrat. Decizia cu privire la întrebarea dacă 
parlamentele sau adunările aparțin acestei categorii poate fi lăsată în seama statelor 
membre.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de două luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament și de 
la orice modificare ulterioară a ordinii lor 
juridice naționale, statele membre 
prezintă o notificare Parlamentului 
European cu privire la parlamentele și 
adunările lor regionale, în sensul 
alineatului (1) punctul (5).

Or. en

Amendamentul 8

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, ea sau 
partidele din care este constituită, în cel 
puțin un sfert din statele membre, de 
membri în Parlamentul European sau de 
membri în parlamentele naționale, sau de 
membri în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale sau
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Or. en

Justificare
Cuvintele „sau partidele din care este constituită” au fost adăugate deoarece în majoritatea 
cazurilor partidul politic european nu este reprezentat direct în parlamente, ci indirect, prin 
partide naționale care fac parte din acesta, așa cum este prevăzut la articolul 2 alineatul (2) 
din regulament. A se vedea, de asemenea, amendamentul la articolul 2 alineatul (5).

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) trebuie să garanteze reprezentarea 
genurilor în cadrul organismelor sale 
interne și să promoveze paritatea de gen 
în compoziția listelor electorale.

Or. en

Justificare
Este important ca partidele și fundațiile politice europene să promoveze, alături de alte valori 
și criterii, reprezentativitatea și egalitatea de gen în cadrul organismelor lor interne.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trebuie să fie afiliată unui partid politic 
european recunoscut în conformitate cu 
condițiile și procedurile stabilite în 
prezentul regulament, după cum se 
certifică în statutul înregistrat al partidului 
respectiv;

(a) trebuie să fie afiliată în mod oficial și 
direct unui partid politic european 
recunoscut în conformitate cu condițiile și 
procedurile stabilite în prezentul 
regulament, după cum se certifică în 
statutul înregistrat al partidului respectiv;

Or. en
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Amendamentul 11

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. en

Justificare
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.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare
A se vedea amendamentul la articolul 3 alineatul (1) litera (e) (nouă).

Amendamentul 13

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 poate înscrie un 
statut în registru numai prin intermediul 
partidului politic european la care este 
afiliată în mod oficial și direct.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 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.

(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. Nerespectarea 
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) din prezentul articol.

Or. en

Justificare

În prezent, verificarea anuală de rutină efectuată de către Parlament acoperă și respectarea 
valorilor pe care se întemeiază Uniunea [articolul 3 alineatul (1) litera (c)]. Astfel, 
Parlamentul ar decide cu această ocazie, după caz, cu privire la încetarea înregistrării din 
cauza nerespectării acestor valori. Ar trebui clarificat faptul că această sancțiune foarte 
sensibilă nu poate fi decisă decât prin intermediul procedurii prevăzute la articolul 7 
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alineatul (2), care oferă garanțiile adecvate. 

Amendamentul 15

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 
Comisiei pentru afaceri constituționale să 
emită un aviz în termen de două luni de la 
solicitare.

Or. en

Justificare
A se vedea amendamentul la considerentul 26.

Amendamentul 16

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. en
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Amendamentul 17

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 
și justificată corespunzător 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) din prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8

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 Europene la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a 
deciziei adoptate de către Parlamentul 
European potrivit articolului 6 alineatul 
(5).

Or. en

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Capacitatea juridică deplină implică „recunoașterea juridică”.  

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) 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. 
Acestea beneficiază de dreptul la liberă 
stabilire în oricare stat membru, atunci 
când acest lucru este necesar în vederea 
desfășurării activităților lor, ele putând 
desfășura activități în țări terțe în cazul în 
care statutele nu le impun restricții în 
această privință.

Or. en
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Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care au fost comise acte 
în numele unui partid politic european 
sau al unei fundații politice europene 
înainte de înregistrare în conformitate cu 
articolele 3 și 6, iar partidul politic 
european sau fundația politică europeană 
în cauză nu își asumă obligațiile ce 
decurg din aceste acte, persoanele fizice, 
partidele sau entitățile juridice care au 
comis aceste acte poartă răspunderea în 
solidar pentru acestea.

Or. en

Justificare

Clarifică situația în ceea ce privește răspunderea în conformitate cu legislația națională 
înainte de înregistrarea unui partid politic european sau a fundației afiliate acestuia.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) 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

Necesar pentru a întări statutul adevăratelor partide și fundații europene și pentru a preveni 
abuzurile.
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Amendamentul 23

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.

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament sau statutele lor respective nu 
le reglementează sau le reglementează 
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.

Or. en

Justificare
Propunerea Comisiei se referă la dispozițiile care sunt aplicabile formei juridice alese de 
partid sau fundație în statul membru în care acestea își au sediul. Aceasta este o altă expresie 
a conceptului de „partid-paralel”, care există în conformitate cu legislația unui stat membru 
și cu legislația Uniunii și care este inutilă și inadecvată [a se vedea, de asemenea, 
amendamentele la articolul 4 alineatul (1c) și articolul 11 alineatul (4)].

Amendamentul 24

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 

(4) Dizolvarea, insolvența, încetarea 
plăților și alte proceduri similare sunt 
reglementate de dispozițiile legale care se 
aplică partidelor politice sau fundațiilor 
politice din statul membru în care partidul 
politic european sau fundația politică 
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membru în care își are sediul. europeană în cauză își are sediul.

Or. en

Justificare

Completează articolul 10, așa cum a fost modificat în ceea ce privește procedurile care 
trebuie să aibă loc într-un loc predeterminat.

Amendamentul 25

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 un sfert dintre 
statele membre de către partide politice în 
sensul articolului 2 punctul (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 
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

Justificare
Înregistrarea unui partid politic și, prin aceasta, recunoașterea lui ca atare la nivelul 
Uniunii, pe de o parte, și eligibilitatea pentru finanțare, pe de altă parte, trebuie distinse și 
tratate într-un mod diferit. În vreme ce înregistrarea ca partid este posibilă pentru o alianță 
politică formată din persoane fizice care ocupă un loc în parlamente naționale, regionale sau 
adunări regionale din cel puțin un sfert dintre statele membre [articolul 3 alineatul (1) litera 
(b)], finanțarea ar trebui să necesite un grad mai înalt de reprezentativitate.
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Amendamentul 26

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 90 % din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european și 
95 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene afiliate acestora pot utiliza, în 
cursul a două exerciții financiare ulterioare 
datei la care a fost acordată, orice parte 
neutilizată din contribuția sau subvenția 
UE alocată pentru acoperirea cheltuielilor 
rambursabile. Sumele neutilizate după cele 
două exerciții financiare se recuperează în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O fundație politică europeană include 
în cererea sa programul de activitate anual.

(3) O fundație politică europeană include 
în cererea sa programul de activitate anual 
și poate solicita finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene numai prin 
intermediul partidului politic european la 
care este afiliată în mod oficial și direct.

Or. en
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Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 15 % se repartizează în părți egale; – 10 % se repartizează în părți egale;

Or. en

Justificare

Partidele reprezentate în Parlamentul European au un grad mai mare de reprezentativitate în 
comparație cu celelalte [a se vedea, de asemenea, amendamentul la articolul 12 alineatul (1)] 
și, prin urmare, ar trebui să beneficieze în mai mare măsură de pe urma finanțării.

Amendamentul 29

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.

– 90 %  se repartizează proporțional cu 
numărul de membri aleși în Parlamentul 
European dintre partidele politice europene 
beneficiare.

Or. en

Justificare

Partidele reprezentate în Parlamentul European au un grad mai mare de reprezentativitate în 
comparație cu celelalte [a se vedea, de asemenea, amendamentul la articolul 12 alineatul (1)] 
și, prin urmare, ar trebui să beneficieze în mai mare măsură de pe urma finanțării.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Finanțarea partidelor politice europene 
din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din orice altă sursă poate fi utilizată 

(1) Finanțarea partidelor politice europene 
din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din orice altă sursă poate fi utilizată 
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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).

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). Sub rezerva 
limitelor prevăzute la articolul 18 
alineatul (1), partidele politice europene 
pot sprijini membri individuali sau partide 
membre și pot contribui la diseminarea 
informațiilor către public pentru a crește 
gradul de conștientizare cu privire la 
aspecte semnificative ale politicilor 
europene. Atunci când fac acest lucru, ele 
trebuie să respecte normele care 
reglementează desfășurarea campaniilor 
electorale în statele membre respective, în 
special normele aplicabile partidelor și 
candidaților în ceea ce privește finanțarea 
și limitarea cheltuielilor electorale.

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.

Or. en

Justificare
Partidele politice europene nu îndeplinesc criteriile securității juridice în ceea ce privește 
acțiunile pe care au dreptul să le întreprindă pe durata campaniilor electorale europene. 
Aceasta le creează obstacole în îndeplinirea funcției conferite lor prin articolul 10 alineatul 
(4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 12 alineatul (2) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, și anume aceea de a contribui „la exprimarea voinței 
cetățenilor Uniunii”.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene (3) Finanțarea partidelor politice europene 
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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.

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 
referendumurile în cauză privesc aspecte 
legate de Uniunea Europeană.

Or. en

Justificare

Amendamentul reiterează o solicitare a Parlamentului cuprinsă în rezoluția sa din 6 aprilie 
2011 (punctul 11). Referendumurile reprezintă în măsură tot mai mare elemente ale 
democrației participative în statele membre. Într-adevăr, nu există niciun motiv pentru a 
exclude partidele și fundațiile politice europene de la acest tip de proces democratic atât timp 
cât chestiunile în cauză sunt legate de Uniunea Europeană. 

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Parlamentul European își exercită 
controlul asupra finanțării primite de 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene din alte surse decât 
bugetul Uniunii Europene, și asupra tuturor 
cheltuielilor aferente.

Or. en

Justificare

Parlamentul European ar trebui să fie, pe lângă Curtea de Conturi, un auditor extern și 
OLAF, principala autoritate de control.
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Amendamentul 33

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.

În acest scop, Parlamentul European poate 
conveni cu autoritățile naționale măsurile 
practice pentru a face schimb de informații.

Or. en

Justificare

Parlamentul European ar trebui să fie, pe lângă Curtea de Conturi, un auditor extern și 
OLAF, principala autoritate de control.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Dezvoltarea partidelor politice europene este esențială pentru suscitarea interesului public cu 
privire la afacerile UE. Elaborarea unui pachet de reforme destinat partidelor politice 
europene ca mijloc de mobilizare a energiilor democratice ale cetățenilor individuali și ale 
organizațiilor acestora nu este o sarcină ușoară, nu în ultimul rând datorită complexității 
sistemice a UE. Dar acest lucru ar putea reprezenta un avantaj, cu condiția să se clarifice 
„misiunea constitutivă” a partidelor politice europene și modul în care un dialog în cunoștință 
de cauză și bazat pe principii cu privire la dezvoltarea lor politică poate facilita apariția unui 
„demos” pluralist.

Raportoarea salută călduros instituirea unui statut juridic european special și uniform în 
conformitate cu legislația Uniunii pentru partidele politice europene și fundațiile politice ale 
acestora, din motive legate în special de convergența organizațională a partidelor politice 
europene. 
Reformele propuse de raportul din 2010 al Secretarului General, de deciziile Biroului din 13 
decembrie 2011, de raportul Giannakou din 6 aprilie 2011 privind evaluarea aplicării 
regulamentului precedent 2004/2003 astfel cum a fost modificat în 2007 și noua propunere de 
regulament vizând atât partidele politice europene, cât și fundațiile politice ale acestora sunt 
rezultatul unei analize profunde a situației actuale, oferind un răspuns global pozitiv la 
întrebările, preocupările și remarcile partidelor politice europene. În proiectul de raport, 
propunerile sunt orientate spre o uniformitate organizațională a partidelor politice europene. 

În ceea ce privește criteriile de recunoaștere, raportoarea propune ca doar partidele naționale 
și regionale să aibă dreptul de a crea un partid european. Pentru formarea partidelor europene, 
statutul partidelor europene ține seama, în mod egal, de reprezentanții aleși la nivel european, 
național și regional. Prin urmare, posibilitatea recunoașterii reprezentanților aleși la nivel 
regional ar trebui reținută în scopul formării partidelor, dar numai în cazul regiunilor cu 
competențe legislative, notificate ca atare Parlamentului European. Pentru a fi finanțat de 
Parlamentul European, un partid politic european trebuie să fie reprezentat în Parlamentul 
European de cel puțin un deputat în Parlamentul European. De asemenea, trebuie avute în 
vedere criteriile care se referă la respectarea pe deplin a democrației interne și a egalității de 
gen în ceea ce privește componența și formarea partidelor politice europene și în cadrul 
fundațiilor politice europene afiliate lor. Un partid care nu îndeplinește condițiile privind 
democrația internă nu este luat în calcul pentru cerința de a fi reprezentat în cel puțin șapte 
state membre. 

Parlamentul European verifică anual condițiile și criteriile de înregistrare a partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene afiliate acestora. Raportoarea consideră că această 
verificare ar trebui efectuată anual sau în urma unei solicitări motivate și justificate 
corespunzător, formulate de orice persoană fizică sau juridică și că procedura cea mai 
eficientă va fi cea a Comisiei pentru afaceri constituționale a Parlamentului European. 
Această comisie va organiza audieri în acest sens și își va prezenta avizul Parlamentului 
European în termen de două luni de la solicitare.


