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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur taqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li l-involviment ikbar u iktar effikaċi tal-
partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej jista' jkun ta' siwi fil-
promozzjoni tal-għarfien taċ-ċittadini dwar il-konnessjoni bejn il-proċessi politiċi fil-livell 
nazzjonali u dak Ewropew u huwa mod wieħed ta' kif jitħeġġeġ il-ħolqien ta' sfera pubblika 
Ewropea. Konsegwentement, il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej se 
jkollhom rwol akbar fl-elezzjonijiet parlamentari Ewropej li jsiru kull ħames snin u f'kampanji 
referendarji potenzjali fejn is-suġġett ikun espliċitament fil-qasam ta' kompetenza tal-Unjoni 
Ewropea jew ikun marbut mal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea nnifisha. 

Ir-rapporteur temmen bis-sħiħ li l-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 
fil-programmi u l-attivitajiet tagħhom kif ukoll permezz tal-membri, għandhom jirrispettaw il-
valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea, jiġifieri r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-
libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, 
inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi.

L-introduzzjoni ta' grad ta' flessibilità finanzjarja neċessarja fir-rigward tal-metodi ta' ħidma u 
l-attivitajiet tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej hija milqugħa, u 
huwa appoġġat ukoll il-metodu ta' finanzjament il-ġdid, jiġifieri l-kontribuzzjonijiet flimkien 
mas-sistema ta' għotjiet operattivi u donazzjonijiet. B'rabta ma' dan, ir-rapporteur tixtieq 
tenfasizza li l-kontribuzzjonijiet għall-organizzazzjoni ta' attivitajiet konġunti m'għandhomx 
jitqiesu bħala donazzjonijiet, u li m'għandu jkun definit l-ebda limitu fuq donazzjonijiet 
milqugħa minn partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej mingħand persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi.

Ir-rapporteur taqbel mal-approċċ li l-Parlament Ewropew għandu jivverifika kull sena l-
kundizzjonijiet u l-kriterji ta' reġistrazzjoni tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej, u tappoġġa l-idea li kumitat li jkun jikkonsisti minn tliet membri - persuni 
eminenti indipendenti, bil-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jaħtru membru 
kull wieħed - għandu jagħti opinjoni dwar is-suġġett fi ħdan perjodu ta' żmien raġonevoli.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur konvinta li apparti r-rwol li għandu l-Parlament Ewropew fil-
proċess tar-reġistrazzjoni u l-verifika annwali, huma l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fl-
Istat Membru fejn il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom is-
sede rispettiva tagħhom li għandhom jeżerċitaw kontroll fuq il-finanzjament miksub minn 
sorsi għajr il-baġit tal-Unjoni Ewropea, u fuq l-infiq kollu.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu stabbiliti l-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti minn partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej affiljati magħhom biex jiksbu 
status ġuridiku Ewropew skont dan ir-
Regolament, kif daqstant ieħor għandhom 
jiġu stabbiliti wkoll il-proċeduri u l-kriterji 
li għandhom ikunu rispettati biex jiġi deċiż 
jekk għandhux jingħata tali status ġuridiku 
Ewropew. Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 
stabbiliti l-proċeduri għall-każijiet fejn 
partit politiku Ewropew jew fondazzjoni 
politika Ewropea jitilfu d-dritt, jew jitiflu
jew iċedu l-istatus ġuridiku Ewropew 
tagħhom.

(8) Għandhom jiġu stabbiliti l-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti minn partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej affiljati magħhom biex jiksbu 
status ġuridiku Ewropew skont dan ir-
Regolament, kif daqstant ieħor għandhom 
jiġu stabbiliti wkoll il-proċeduri u l-kriterji 
li għandhom ikunu rispettati biex jiġi deċiż 
jekk għandux jingħata tali status ġuridiku 
Ewropew. Huwa wkoll meħtieġ li jiġu 
stabbiliti l-proċeduri imparzjali u 
trasparenti għall-każijiet fejn partit 
politiku Ewropew jew fondazzjoni politika 
Ewropea jitilfu d-dritt, jew jitilfu jew iċedu 
l-istatus ġuridiku Ewropew tagħhom.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Is-sħubija ma' partit politiku 
Ewropew u l-parteċipazzjoni fuq bażi 
volontarja fl-attivitajiet politiċi tiegħu 
m'għandhomx jitqiesu bħala ħlas jew 
donazzjonijiet in natura, iżda bħala 
impenn volontarju.

Ġustifikazzjoni

Il-premessa tistabbilixxi r-raġunament sottostanti għall-bidla fl-Artikolu 2(7).
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – nota 18 f'qiegħ il-paġna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. Fid-data tal-adozzjoni ta' din il-
proposta, il-Kulleġġ se jadotta wkoll 
dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni dwar 
proposta biex jiġi emendat ir-Regolament 
Finanzjarju li tintroduċi Titolu ġdid dwar l-
iffinanzjar tal-partiti politiċi Ewropej 
permezz ta' kontribuzzjonijiet. L-
introduzzjoni ta' "kontribuzzjonijiet" għal 
partiti politiċi Ewropej se tiġi kkonfermata 
wara li din il-proposta tkun ġiet adottata 
mill-koleġiżlaturi.

18. Fid-data tal-adozzjoni ta' din il-
proposta, il-Kulleġġ se jadotta wkoll 
dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni dwar 
proposta biex jiġi emendat ir-Regolament 
Finanzjarju li tintroduċi Titolu ġdid dwar l-
iffinanzjar tal-partiti politiċi Ewropej 
permezz ta' kontribuzzjonijiet. L-
introduzzjoni ta' "kontribuzzjonijiet" għal 
partiti politiċi Ewropej se tiġi kkonfermata 
wara li din il-proposta tkun ġiet adottata 
mill-koleġiżlaturi, filwaqt li jiġu żgurati l-
koerenza u ċ-ċarezza tad-definizzjonijiet 
fiż-żewġ proposti.

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa biex jiġi żgurat li tingħata kunsiderazzjoni biżżejjed lir-rabta 
bejn iż-żewġ proposti.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "donazzjoni" tfisser offerti ta' flus u 
donazzjonijiet oħra in natura (prodotti jew 
servizzi) li jikkostitwixxu vantaġġ 
ekonomiku għall-partit politiku jew għall-
fondazzjoni Ewropea kkonċernati.

(7) "donazzjoni" tfisser offerti ta' flus u 
donazzjonijiet oħra in natura (prodotti jew 
servizzi) li jikkostitwixxu vantaġġ 
ekonomiku għall-partit politiku jew għall-
fondazzjoni Ewropea kkonċernati. Is-
sħubija ma' partit politiku Ewropew u l-
parteċipazzjoni fuq bażi volontarja fl-
attivitajiet politiċi tiegħu ma 
jikkostitwixxux donazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ara l-premessa 15a ġdida.
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Emenda 5

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. Għal kwistjonijiet mhux irregolati 
espliċitament minn dan ir-Regolament, 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.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li tikkjarifika l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, li 
mhuwiex ċar mit-test tal-Kummissjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni 
politika Ewropea f'wieħed mill-każijiet 
stipulati fil-paragrafu 1 punti (a), (b) jew 
(c) għandu jitwaqqfilhom l-effett ta' 
kwalunkwe deċiżjoni dwar finanzjament 
tal-Unjoni rċevuti taħt dan ir-Regolament, 
u daqstantieħor kwalunkwe ftehim dwar 
tali finanzjament għandu jkun itterminat, u 
għandu jkun irkuprat kwalunkwe 
finanzjament tal-Unjoni li jkun għadu 
mhux minfuq, inkluż kwalunkwe fondi tal-
Unjoni minn snin preċedenti.

3. Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni 
politika Ewropea f'wieħed mill-każijiet 
stipulati fil-paragrafu 1 punti (a), (b) jew 
(c) għandu jitwaqqfilhom l-effett ta' 
kwalunkwe deċiżjoni dwar finanzjament 
tal-Unjoni rċevuti taħt dan ir-Regolament, 
u daqstant ieħor kwalunkwe ftehim dwar 
tali finanzjament għandu jkun itterminat, u 
għandu jkun irkuprat kwalunkwe 
finanzjament tal-Unjoni li jkun għadu 
mhux minfuq, inkluż kwalunkwe fondi tal-
Unjoni minn snin preċedenti, f'konformità 



AD\924891MT.doc 7/14 PE500.600v02-00

MT

mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Unjoni1 (Ir-Regolament 
Finanzjarju).
_____________
1 ĠU L 298, 26.10.2012, p.1.

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa biex jiġi żgurat li tingħata kunsiderazzjoni biżżejjed lir-rabta 
bejn iż-żewġ proposti.

Emenda 7

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 jistgħu 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 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.

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament pubbliku previst għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej jikkontribwixxi lejn l-istabilità u l-kontinwità tal-attivitajiet tagħhom kif ukoll għall-
objettiv ewlieni li jinħoloq għarfien politiku Ewropew u tiġi espressa r-rieda taċ-ċittadini 
Ewropej. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom ikunu 
jistgħu jakkumulaw il-finanzjament neċessarju tagħhom għall-kampanja permezz ta' riporti 
mis-snin finanzjarji preċedenti.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej jistgħu 
jaċċettaw donazzjonijiet minn persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi sa valur ta' EUR 25 000 
kull sena għal kull donatur, mingħajr 
ħsara għall-paragrafu 5.

1. Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej jistgħu 
jaċċettaw donazzjonijiet minn persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi mingħajr ħsara għall-
paragrafu 5.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li l-partiti politiċi jitħeġġu jiġġeneraw riżorsi proprji, il-proposta għandha l-għan li 
ttemm il-limitu fuq il-valur ta' donazzjoni fis-sena għal kull donatur

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) donazzjonijiet mill-baġit ta' gruppi 
politiċi fil-Parlament Ewropew,

(b) donazzjonijiet mill-baġit ta' gruppi 
politiċi fil-Parlament Ewropew, għalkemm 
il-kontribuzzjonijiet għall-organizzazzjoni 
ta' avvenimenti konġunti m'għandhomx 
jitqiesu bħala donazzjonijiet,

Ġustifikazzjoni

F'bosta okkażjonijiet, b'rabta ma' miri politiċi jew soċjali komuni, il-partiti politiċi Ewropej u 
l-gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew jorganizzaw avvenimenti b'mod konġunt 
(pereżempju, konferenzi, seminars, dibattiti pubbliċi). F'dawn il-każijiet speċifiċi, il-
kontribuzzjoni għall-ispejjeż organizzattivi f'isem grupp politiku tal-Parlament Ewropew 
għandha tkun permessa kompletament u m'għandhiex titqies bħala donazzjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) donazzjonijiet minn xi impriża li fuqha 
l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jeżerċitaw 
direttament jew indirettament influwenza 
dominanti bis-saħħa tal-fatt li huma l-
proprjetarji tagħha, li huma jipparteċipaw 
fiha finanzjarjament, jew bis-saħħa tar-
regoli li jirregolawha,

(c) donazzjonijiet minn xi impriża li fuqha 
l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jeżerċitaw 
direttament jew indirettament influwenza 
dominanti bis-saħħa tal-fatt li huma l-
proprjetarji tagħha, li huma jipparteċipaw 
fiha finanzjarjament, jew bis-saħħa tar-
regoli li jiddeterminaw l-impriża 
individwali kkonċernata,

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) donazzjonijiet minn kwalunkwe 
awtorità pubblika minn pajjiż terz, inklużi 
dawk minn kwalunkwe impriża li fuqha l-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jeżerċitaw 
direttament jew indirettament influwenza 
dominanti bis-saħħa tal-fatt li huma l-
proprjetarji tagħha, li huma jipparteċipaw 
fiha finanzjarjament, jew bis-saħħa tar-
regoli li jirregolawha.

(d) donazzjonijiet minn kwalunkwe 
awtorità pubblika minn pajjiż terz, inklużi 
dawk minn kwalunkwe impriża li fuqha l-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jeżerċitaw 
direttament jew indirettament influwenza 
dominanti bis-saħħa tal-fatt li huma l-
proprjetarji tagħha, li huma jipparteċipaw 
fiha finanzjarjament, jew bis-saħħa tar-
regoli li jiddeterminaw l-impriża 
individwali kkonċernata.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull persuna fiżika jew ġuridika li tagħti 
donazzjoni lil partit politiku Ewropew jew 
lil fondazzjoni politika Ewropea minn ħdan 
jew minn lil hinn mill-fruntieri nazzjonali 
għandha tibbenefika mill-istess trattament 
fiskali li jkun applikabbli għal 
donazzjonijiet mogħtija lil partit politiku 
jew lil fondazzjoni politika li jkollha s-sede 
tagħha fl-Istat Membru fejn id-donatur 

2. Mingħajr ħsara għal-livelli limitu 
nazzjonali eżistenti u għall-awtonomija 
tal-liġi tat-taxxa tal-Istati Membri, kull 
persuna fiżika jew ġuridika li tagħti 
donazzjoni lil partit politiku Ewropew jew 
lil fondazzjoni politika Ewropea minn ħdan 
jew minn lil hinn mill-fruntieri nazzjonali 
għandha tibbenefika mill-istess trattament 
fiskali li jkun applikabbli għal 
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ikun residenti għall-għanijiet tat-taxxa. donazzjonijiet mogħtija lil partit politiku 
jew lil fondazzjoni politika li jkollha s-sede 
tagħha fl-Istat Membru fejn id-donatur 
ikun residenti għall-għanijiet tat-taxxa.

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li tikkjarifika l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, li 
mhuwiex ċar mit-test tal-Kummissjoni.

Emenda 13

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, b'eċċezzjoni għall-partiti 
politiċi Ewropej meta s-suġġett ikun il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew meta 
r-referendum ikun jikkonċerna 
direttament il-funzjonament ta' 
istituzzjoni tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Il-partiti politiċi Ewropej ma jistgħux jiġu esklużi minn kampanji referendarji nazzjonali, 
reġjonali jew lokali meta dawn ikunu relatati mal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jew ma' 
kwistjonijiet fl-ambitu tal-kompetenza tal-UE. Filwaqt li jirrappreżentaw perspettiva 
verament Ewropea, il-partiti politiċi Ewropej għandhom jagħmlu parti minn dan il-proċess 
demokratiku.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-penali imposti skont dan l-Artikolu 7. Il-penali imposti skont dan l-Artikolu 
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għandhom japplikaw għall-partiti politiċi 
Ewropej u għall-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej kollha irrispettivament jekk 
jirċevux jew le finanzjament mill-Unjoni. 
L-Uffiċjal Awtorizzanti responsabbli jista'
jimponi penali amministrattivi u/jew 
finanzjarji skont l-Artikolu [96(2)] tar-
Regolament Finanzjarju u l-Artikolu [145] 
tar-Regoli ta' Applikazzjoni tiegħu fuq 
kwalunkwe partit politiku Ewropew jew 
fondazzjoni politika Ewropea li f'xi wieħed 
mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu [96(1)]
tar-Regolament Finanzjarju ma jkunux 
koperti mill-paragrafi ta' hawn fuq.

għandhom japplikaw għall-partiti politiċi 
Ewropej u għall-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej kollha li jkunu rikonoxxuti skont 
id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 
minkejja jkunux jirċievu finanzjament 
mill-Unjoni. L-awtorità kontraenti tista' 
timponi penali amministrattivi u/jew 
finanzjarji skont l-Artikolu [109(2)] tar-
Regolament Finanzjarju u l-Artikolu [145] 
tar-Regoli ta' Applikazzjoni tiegħu fuq 
kwalunkwe partit politiku Ewropew jew 
fondazzjoni politika Ewropea li f'xi wieħed 
mill-każijiet imsemmija fl-
Artikolu [109(1)] tar-Regolament 
Finanzjarju ma jkunux koperti mill-
paragrafi ta' hawn fuq.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika: partit jew fondazzjoni xorta jibqgħu suġġetti għar-regoli tat-trasparenza tad-
donazzjonijiet anke jekk ma jkunux applikaw għal, jew irċevew, finanzjament mill-Unjoni 
barra r-riżorsi proprji tagħhom.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-Reġistru għandu jippubblika, fuq 
websajt maħluqa apposta, dan li ġej:

1. Mhux aktar tard minn erba' ġimgħat 
wara d-data tal-komunikazzjoni jew wara 
li l-Parlament Ewropew ikun adotta d-
deċiżjoni tiegħu, ir-Reġistru għandu 
jippubblika, fuq websajt maħluqa apposta, 
dan li ġej: 

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza ta' xahar għall-pubblikazzjoni fuq il-websajt m'għandhiex tkun limitata għad-
dettalji speċifikati fil-punti (a) u (b), iżda għandha tkun standard għat-tipi kollha ta' 
informazzjoni.

Emenda 16
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ismijiet u l-istatuti tal-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej kollha rreġistrati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għal reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3), mhux aktar tard minn erba' 
ġimgħat wara li l-Parlament Ewropew 
ikun adotta d-deċiżjoni tiegħu u, lil hinn 
minn din id-data, kwalunkwe emendi
nnotifikati lill-Parlament Ewropew skont l-
Artikolu 6(6) u (7),

(a) l-ismijiet u l-istatuti tal-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej kollha rreġistrati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għal reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3) u, lil hinn minn din id-data, 
kwalunkwe emenda nnotifikata lill-
Parlament Ewropew skont l-Artikolu 6(6) u 
(7),

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku meħtieġ minħabba l-emenda għall-ewwel sentenza tal-Artikolu 24(1).

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lista ta' dawk l-applikazzjonijiet li ma 
jkunux ġew approvati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3), u r-raġunijiet tar-rifjut, 
mhux aktar tard minn erba' ġimgħat wara 
li l-Parlament Ewropew ikun adotta d-
deċiżjoni tiegħu,

(b) lista ta' dawk l-applikazzjonijiet li ma 
jkunux ġew approvati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3), u r-raġunijiet tar-rifjut,

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tekniku meħtieġ minħabba l-emenda għall-ewwel sentenza tal-Artikolu 24(1).

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Parlament Ewropew u l-kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 7(2) għandhom 
jiżguraw li d-dejta personali miġbura 
minnhom skont dan ir-Regolament ma 
tintużax għal kwalunkwe għan għajr dak li 
tiġi assigurata l-legalità, ir-regolarità u t-
trasparenza tal-finanzjament tal-partiti 
politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej u s-sħubija tal-partiti 
politiċi Ewropej. Huma għandhom jeqirdu 
dik id-dejta personali mhux aktar tard minn 
24 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-partijiet 
rilevanti skont l-Artikolu 24.

3. Il-Parlament Ewropew u l-kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 7(2) għandhom 
jiżguraw li d-dejta personali miġbura 
minnhom skont dan ir-Regolament ma 
tintużax għal kwalunkwe għan għajr dak li 
tiġi assigurata l-legalità, ir-regolarità u t-
trasparenza tal-finanzjament tal-partiti 
politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej u s-sħubija tal-partiti 
politiċi Ewropej. Huma għandhom jeqirdu 
dik id-dejta personali mhux aktar tard minn 
36 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-partijiet 
rilevanti skont l-Artikolu 24.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni, lil hinn mill-Artikolu 13 tar-Regolament Finanzjarju, qed toffri 
arranġament ta' riport 'n+2' aktar ġeneruż, li jippermetti li l-approprjazzjonijiet għal sena 
finanzjarja partikolari jintużaw fuq medda ta' żmien li b'kollox tinkludi tliet snin finanzjarji. 
Għaldaqstant, il-limitu ta' żmien għall-qerda tad-dejta personali għandu jiżdied għal 
36 xahar.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew għandu jipprovdi 
għal proċeduri amministrattivi ta' appell 
fir-rigward ta' kwalunkwe deċiżjonijiet 
marbuta mar-reġistrazzjoni ta' statuti, 
finanzjament jew penali.

1. Il-Parlament Ewropew għandu jipprovdi 
għal proċeduri amministrattivi ta' appell 
rapidi u trasparenti fir-rigward ta' 
kwalunkwe deċiżjonijiet marbuta mar-
reġistrazzjoni ta' statuti, finanzjament jew 
penali.

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-penali possibbli, din l-emenda għandha l-għan li tenfasizza l-ħtieġa għal 
proċeduri amministrattivi ta' appell sodi u xierqa.
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