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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora partilha o ponto de vista da Comissão de que uma participação maior e mais efetiva 
dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias pode servir para promover 
a compreensão pelos cidadãos da relação entre os processos políticos a nível nacional e a 
nível europeu e constituir uma forma de incentivar a emergência de uma esfera pública 
europeia. Assim, os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias terão um 
maior papel a desempenhar nas eleições parlamentares europeias organizadas de cinco em 
cinco anos e em eventuais campanhas para referendos quando a matéria for de competência 
explícita da União Europeia ou disser respeito ao funcionamento propriamente dito desta 
última. 

A relatora crê firmemente que os partidos políticos europeus e as fundações políticas 
europeias devem respeitar, nos seus programas, nas suas atividades e através dos seus 
membros, os valores em que a União Europeia se baseia, nomeadamente o respeito pela 
dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito e o respeito 
pelos direitos humanos das pessoas pertencentes a minorias.

A introdução de um certo grau de flexibilidade financeira necessária no que diz respeito aos 
métodos de trabalho e às atividades dos partidos políticos europeus e das fundações políticas 
europeias é bem acolhida, e o novo método de financiamento, em particular através de 
contribuições articuladas com o sistema de subvenções de funcionamento e donativos, merece 
o nosso apoio. Neste contexto, a relatora gostaria de salientar que as contribuições para a 
organização de eventos comuns não devem ser consideradas donativos e que não deve ser 
definido qualquer limite para os donativos recebidos de pessoas singulares ou coletivas pelos 
partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias.

A relatora concorda com a abordagem segundo a qual o Parlamento Europeu deve verificar 
anualmente as condições e critérios de registo dos partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, e apoia a ideia de que uma comissão constituída por três membros –
personalidades eminentes e independentes, cada uma delas designada pelo Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, respetivamente – deve dar parecer sobre a questão dentro 
de um prazo razoável.

Por fim, a relatora considera que, além do papel que o Parlamento Europeu desempenha no 
processo de registo e verificação anual, é a autoridade nacional competente do 
Estado-Membro em que os partidos e as fundações têm as suas sedes respetivas que deve 
exercer o controlo sobre o financiamento recebido de outras fontes que não o orçamento da 
União Europeia, assim como sobre todas as despesas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto 
à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) É necessário definir os procedimentos a 
seguir pelos partidos políticos europeus e 
pelas fundações políticas europeias 
associadas para obterem um estatuto 
jurídico europeu nos termos do presente 
regulamento, bem como os procedimentos 
e critérios a respeitar para tomar uma 
decisão sobre a concessão desse estatuto. É 
igualmente necessário estabelecer os 
procedimentos para os casos em que um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia possa perder, ver retirado 
ou renunciar ao seu estatuto jurídico 
europeu.

(8) É necessário definir os procedimentos a 
seguir pelos partidos políticos europeus e 
pelas fundações políticas europeias 
associadas para obterem um estatuto 
jurídico europeu nos termos do presente 
regulamento, bem como os procedimentos 
e critérios a respeitar para tomar uma 
decisão sobre a concessão desse estatuto. É 
igualmente necessário estabelecer os 
procedimentos imparciais e transparentes
para os casos em que um partido político 
europeu ou uma fundação política europeia 
possa perder, ver retirado ou renunciar ao 
seu estatuto jurídico europeu.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A filiação num partido político 
europeu e a participação nas respetivas 
atividades políticas em regime voluntário 
não devem ser consideradas ofertas 
pecuniárias ou donativos em espécie, mas 
sim uma atividade de voluntariado.

Justificação

O considerando explana a alteração ao artigo 2.º, n.º 7.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 – nota de rodapé 18
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Texto da Comissão Alteração

18. Na data de adoção da presente 
proposta, o Colégio adotará igualmente um 
documento de trabalho dos serviços da 
Comissão sobre uma proposta de alteração 
do Regulamento Financeiro que introduz 
um novo título sobre o financiamento dos 
partidos políticos europeus através de 
contribuições. A introdução de
«contribuições» para os partidos políticos 
europeus será confirmada após esta última 
proposta ter sido adotada pelos 
colegisladores.

18. Na data de adoção da presente 
proposta, o Colégio adotará igualmente um 
documento de trabalho dos serviços da 
Comissão sobre uma proposta de alteração 
do Regulamento Financeiro que introduz 
um novo título sobre o financiamento dos 
partidos políticos europeus através de 
contribuições. A introdução de
«contribuições» para os partidos políticos 
europeus será confirmada após esta última 
proposta ter sido adotada pelos 
colegisladores, assegurando a
continuidade da coerência e da clareza 
das definições em ambas as propostas.

Justificação
Esta clarificação é necessária para assegurar que seja concedida a devida atenção à relação 
existente entre as duas propostas.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Donativos», ofertas pecuniárias ou 
outros donativos em espécie (bens ou 
serviços) que constituem uma vantagem 
económica para o partido político europeu 
ou a fundação política europeia em causa.

(7) «Donativos», ofertas pecuniárias ou 
outros donativos em espécie (bens ou 
serviços) que constituem uma vantagem 
económica para o partido político europeu 
ou a fundação política europeia em causa.
A filiação num partido político europeu e 
a participação nas respetivas atividades 
políticas em regime voluntário não 
constituem donativos.

Justificação

Ver considerando 15-A (novo).

Alteração 5
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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. No que diz respeito a matérias não
explicitamente regidas pelo presente 
regulamento, 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.

Justificação

A presente alteração visa clarificar o âmbito de aplicação do presente regulamento, que não 
é claro no texto da Comissão.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento recebido por força do 
presente regulamento por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia que se encontre numa das 
situações previstas no n.º 1, alíneas a), b) 
ou c), será revogada, qualquer convenção 
relativa a esse financiamento denunciada, 
bem como qualquer financiamento da 
União não despendido em anos anteriores 
recuperado.

3. Qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento recebido por força do 
presente regulamento por um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia que se encontre numa das 
situações previstas no n.º 1, alíneas a), b) 
ou c), será revogada, qualquer convenção 
relativa a esse financiamento denunciada, 
bem como qualquer financiamento da 
União não despendido em anos anteriores 
recuperado, de acordo com as disposições 
aplicáveis do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
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de 2012, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União1 (Regulamento Financeiro).
_____________
1 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Justificação

Esta clarificação é necessária para assegurar que seja concedida a devida atenção à relação 
existente entre as duas propostas.

Alteração 7

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 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.

Justificação

O financiamento público atribuído aos partidos políticos europeus e às fundações políticas 
europeias contribui para a estabilidade e a continuidade das suas atividades e serve a 
finalidade principal de formar a consciência política europeia e exprimir a vontade dos 
cidadãos europeus. Os partidos e fundações europeus devem poder acumular o seu 
financiamento de campanha necessário com a ajuda da transição de dotações dos exercícios 
precedentes.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, até ao valor máximo de 25 000 
EUR por ano e por doador, sem prejuízo 
do disposto no n.º 5.

1. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, sem prejuízo do disposto no n.º 
5.

Justificação

A fim de incentivar os partidos políticos a gerarem recursos próprios, a alteração destina-se 
a suprimir o limite do valor dos donativos por ano e por doador.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Donativos provenientes do orçamento 
dos grupos políticos representados no 
Parlamento Europeu;

(b) Donativos provenientes do orçamento 
dos grupos políticos representados no 
Parlamento Europeu, embora as 
contribuições para a organização de 
eventos comuns não sejam consideradas 
donativos;

Justificação

Várias vezes, quando tal serve objetivos políticos e sociais comuns, os partidos políticos 
europeus e os grupos políticos do Parlamento Europeu organizam eventos conjuntamente 
(por exemplo, conferências, seminários, debates públicos). Nestes casos específicos, a 
contribuição para os custos de organização em nome de um grupo político do Parlamento 
Europeu deverá ser inteiramente aceite e não considerada um donativo.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Donativos de qualquer empresa sobre a 
qual as autoridades públicas possam 
exercer, direta ou indiretamente, uma 
influência dominante em resultado do seu 
direito de propriedade, da sua participação 
financeira ou das regras que a regem;

(c) Donativos de qualquer empresa sobre a 
qual as autoridades públicas possam 
exercer, direta ou indiretamente, uma 
influência dominante em resultado do seu 
direito de propriedade, da sua participação 
financeira ou das regras que regem a 
empresa individual em causa;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Donativos de qualquer autoridade 
pública de um país terceiro, incluindo de 
qualquer empresa sobre a qual as 
autoridades públicas possam exercer, direta 
ou indiretamente, uma influência 
dominante em resultado do seu direito de 
propriedade, da sua participação financeira 
ou das regras que a regem.

(d) Donativos de qualquer autoridade 
pública de um país terceiro, incluindo de 
qualquer empresa sobre a qual as 
autoridades públicas possam exercer, direta 
ou indiretamente, uma influência 
dominante em resultado do seu direito de 
propriedade, da sua participação financeira 
ou das regras que regem a empresa 
individual em causa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
efetue um donativo a um partido político 
europeu ou a uma fundação política 
europeia, proveniente de doadores 
nacionais ou transnacionais, beneficia do 
mesmo tratamento fiscal aplicável aos 
donativos efetuados a um partido ou uma 
fundação política que tenha a sua sede no 
Estado-Membro em que o doador seja 
residente para efeitos fiscais.

2. Sem prejuízo dos limiares nacionais em 
vigor e da autonomia da legislação fiscal 
dos Estados-Membros, qualquer pessoa 
singular ou coletiva que efetue um 
donativo a um partido político europeu ou 
a uma fundação política europeia, 
proveniente de doadores nacionais ou 
transnacionais, beneficia do mesmo 
tratamento fiscal aplicável aos donativos 
efetuados a um partido ou uma fundação 
política que tenha a sua sede no 
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Estado-Membro em que o doador seja 
residente para efeitos fiscais.

Justificação

A presente alteração visa clarificar o âmbito de aplicação do presente regulamento, que não 
é claro no texto da Comissão.

Alteração 13

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, prevendo-se 
uma exceção para os partidos políticos 
europeus quando o tema for a legislação 
da União Europeia ou quando o 
referendo disser diretamente respeito ao 
funcionamento de uma instituição da UE.

Justificação

Os partidos políticos europeus não podem ser excluídos de campanhas para referendos 
nacionais, regionais ou locais quando estes disserem respeito ao funcionamento da União 
Europeia ou a questões da competência da UE. Representando um verdadeiro ponto de vista 
europeu, os partidos políticos europeus têm de participar neste processo democrático.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As sanções impostas nos termos do 
presente artigo são aplicáveis a todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias independentemente de 

7. As sanções impostas nos termos do 
presente artigo são aplicáveis a todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias reconhecidos de acordo 
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receberem ou não financiamento da União.
O gestor orçamental competente pode 
impor sanções administrativas e/ou 
financeiras, nos termos do artigo [96.º, n.º 
2] do Regulamento Financeiro e do artigo 
[145.º] das respetivas normas de execução, 
a qualquer partido político europeu ou 
fundação política europeia que se encontre 
num dos casos referidos no artigo [96.º, n.º 
1] do Regulamento Financeiro não 
abrangidos pelos números anteriores.

com as disposições do presente 
regulamento, independentemente de 
receberem ou não financiamento da União.
A entidade adjudicante pode impor sanções 
administrativas e/ou financeiras, 
nos termos do artigo 109.º, n.º 2, do 
Regulamento Financeiro e do artigo 145.º
das respetivas normas de execução, a 
qualquer partido político europeu ou 
fundação política europeia que se encontre 
num dos casos referidos no artigo 109.º, n.º 
1, do Regulamento Financeiro não 
abrangidos pelos números anteriores.

Justificação

Clarificação: um partido ou uma fundação continuam sujeitos às regras de transparência dos 
donativos, mesmo que não tenham ainda solicitado ou recebido financiamento da União 
suplementar dos seus recursos próprios.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Registo deve publicar num sítio Web 
criado para o efeito, as seguintes 
informações:

1. O mais tardar quatro semanas após a 
data da comunicação ou após o 
Parlamento Europeu ter adotado a sua 
decisão, o Registo deve publicar num sítio 
Web criado para o efeito as seguintes 
informações:

Justificação

O prazo de um mês para a publicação num sítio Web criado para o efeito deveria aplicar-se, 
de modo uniforme, a todas as informações, e não apenas às enunciadas nas alíneas a) e b).

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, o mais tardar quatro 
semanas após o Parlamento Europeu ter 
adotado a sua decisão e, posteriormente, 
qualquer alteração notificada ao 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
6.º, n.ºs 6 e 7;

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 
artigo 6.º, n.º 3, e, posteriormente, qualquer 
alteração notificada ao Parlamento 
Europeu nos termos do artigo 6.º, n.ºs 6 e 
7;

Justificação

Adaptação técnica decorrente da alteração relativa ao artigo 24.º, n.º 1, parte introdutória.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento, o mais tardar 
quatro semanas após o Parlamento 
Europeu ter adotado a sua decisão;

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento;

Justificação

Adaptação técnica decorrente da alteração relativa ao artigo 24.º, n.º 1, parte introdutória.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Parlamento Europeu e o Comité 3. O Parlamento Europeu e o Comité 
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referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar
24 meses após a publicação dos elementos 
pertinentes.

referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar
36 meses após a publicação dos elementos 
pertinentes.

Justificação

Em derrogação ao artigo 13.º do Regulamento Financeiro, a proposta da Comissão prevê o 
prolongamento da possibilidade de transferência de dotações ("n+2"), o que implica que as 
dotações disponibilizadas num determinado exercício podem ser utilizadas durante 3 anos. 
Consequentemente, o prazo para a supressão de dados pessoais deve ser aumentado para 36 
meses.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu deve prever vias 
de recurso administrativas adequadas 
relativamente a todas as decisões em 
matéria de registo dos estatutos, 
financiamentos ou sanções.

1. O Parlamento Europeu deve prever vias 
de recurso administrativas adequadas
rápidas e transparentes relativamente a 
todas as decisões em matéria de registo dos 
estatutos, financiamentos ou sanções.

Justificação

A presente alteração procura reforçar a necessidade de vias de recurso administrativas 
sólidas e adequadas, atendendo às possíveis penalizações.
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