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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea pentru aviz împărtăşeşte opinia Comisiei, potrivit căreia implicarea într-o măsură 
mai mare şi mai eficientă a partidelor şi fundaţiilor politice europene poate servi la 
promovarea înţelegerii de către cetăţeni a conexiunii dintre procesele politice la nivel naţional 
şi european şi reprezintă o modalitate de a încuraja apariţia unui spaţiu public european. Prin 
urmare, partidele şi fundaţiile politice europene vor avea un rol mai important în cadrul 
alegerilor parlamentare europene, organizate o dată la cinci ani, şi al posibilelor campanii 
pentru referendumuri al căror obiect intră în mod explicit în sfera de competenţe a Uniunii 
Europene sau priveşte modul de funcţionare a Uniunii Europene însăşi. 

Raportoarea crede cu tărie că partidele şi fundaţiile politice europene trebuie să respecte în 
programele şi în activităţile lor, precum şi ale membrilor lor, valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană, şi anume respectarea demnităţii umane, a libertăţii, a democraţiei, a 
egalităţii, a statului de drept, precum şi respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparţin minorităţilor.

Este binevenită introducerea unui grad de flexibilitate financiară necesară cu privire la 
metodele de lucru şi activităţile partidelor şi fundaţiilor politice europene, iar noua metodă de 
finanţare, şi anume contribuţii alături de sistemul de subvenţii şi donaţii operaţionale, este 
sprijinită. În acest context, raportoarea doreşte să sublinieze faptul că contribuţiile în vederea 
organizării unor evenimente comune nu vor fi considerate drept donaţii şi că nu ar trebui 
fixată nicio limită pentru donaţiile acceptate de partidele şi fundaţiile politice europene din 
partea persoanelor fizice sau juridice.

Raportoarea este de acord cu abordarea potrivit căreia Parlamentul European verifică anual 
condiţiile şi criteriile de înregistrare a partidelor şi fundaţiilor politice europene şi sprijină 
ideea conform căreia un comitet alcătuit din trei membri - personalităţi independente, 
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia desemnând fiecare un membru - ar trebui să 
formuleze, într-un termen rezonabil, un aviz referitor la această chestiune.

În sfârşit, raportoarea este convinsă că, pe lângă rolul pe care îl are Parlamentul European în 
cadrul procesului de înregistrare şi verificare anuală, autorităţile naţionale competente din 
statul membru în care îşi au sediul partidele şi fundaţiile politice europene sunt acelea care ar 
trebui să exercite controlul asupra finanţării primite din alte surse decât bugetul Uniunii 
Europene, şi asupra tuturor cheltuielilor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite procedurile care 
trebuie urmate de către partidele politice 
europene şi de către fundaţiile politice 
europene afiliate acestora pentru a obţine 
un statut juridic european în temeiul 
prezentului regulament, precum şi 
procedurile şi criteriile care trebuie 
respectate pentru a se ajunge la o decizie 
cu privire la acordarea unei astfel de statut 
juridic european. De asemenea, este 
necesar să se stabilească procedurile
pentru cazurile în care un partid politic 
european sau o fundaţie politică europeană 
poate pierde sau renunţa la propriul statut 
juridic european.

(8) Ar trebui stabilite procedurile care 
trebuie urmate de către partidele politice 
europene şi de către fundaţiile politice 
europene afiliate acestora pentru a obţine 
un statut juridic european în temeiul 
prezentului regulament, precum şi 
procedurile şi criteriile care trebuie 
respectate pentru a se ajunge la o decizie 
cu privire la acordarea unei astfel de statut 
juridic european. De asemenea, este 
necesar să se stabilească proceduri 
imparţiale şi transparente pentru cazurile 
în care un partid politic european sau o 
fundaţie politică europeană poate pierde 
sau renunţa la propriul statut juridic 
european.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Apartenenţa la un partid politic 
european şi participarea voluntară la 
activităţile politice ale acestuia nu ar 
trebui considerate drept plăţi sau donaţii 
în natură, ci drept devotament în serviciul 
voluntariatului.

Justificare

Considerentul expune raţionamentul care stă la baza modificării aduse articolului 2 alineatul 
(7).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 – nota de subsol 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

18. La data adoptării prezentei propuneri, 
Colegiul va adopta, de asemenea, un 
document de lucru al Comisiei privind o 
propunere de modificare a Regulamentului 
financiar de introducere a unui nou titlu 
privind finanţarea partidelor politice 
europene prin intermediul contribuţiilor.
Introducerea de „contribuţii” pentru 
partidele politice europene va fi confirmată 
după ce propunerea din urmă va fi adoptată 
de către colegislatori.

18. La data adoptării prezentei propuneri, 
Colegiul va adopta, de asemenea, un 
document de lucru al Comisiei privind o 
propunere de modificare a Regulamentului 
financiar de introducere a unui nou titlu 
privind finanţarea partidelor politice 
europene prin intermediul contribuţiilor.
Introducerea de „contribuţii” pentru 
partidele politice europene va fi confirmată 
după ce propunerea din urmă va fi adoptată 
de către colegislatori, asigurându-se, între 
ambele propuneri, continuitatea coerenţei 
şi clarităţii definiţiilor.

Justificare

Această clarificare este necesară pentru ca relaţiei dintre cele două propuneri să i se acorde 
suficientă importanţă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „donaţie” înseamnă alocări sub formă de 
numerar şi alte donaţii în natură (bunuri 
sau servicii) care constituie un avantaj 
economic pentru partidul politic european 
sau pentru fundaţia politică europeană în 
cauză.

7. „donaţie” înseamnă alocări sub formă de 
numerar şi alte donaţii în natură (bunuri 
sau servicii) care constituie un avantaj 
economic pentru partidul politic european 
sau pentru fundaţia politică europeană în 
cauză. Apartenenţa la un partid politic 
european şi participarea pe bază de 
voluntariat la activităţile politice ale 
acestuia nu constituie donaţii. 

Justificare

A se vedea considerentul 15a (nou).

Amendamentul 5
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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 
parţial, în legătură cu acele aspecte pe 
care regulamentul nu le prevede, partidul 
politic european şi fundaţia politică 
europeană se află sub incidenţa, în statul 
membru în care îşi au sediul, legislaţiei 
naţionale aplicabile formei juridice 
menţionate în statutul partidului sau al 
fundaţiei. Activităţile desfăşurate de 
partidul politic european şi de fundaţia 
politică europeană în alte state membre 
sunt reglementate de legislaţia naţională 
aplicabilă în domeniu din statele membre 
respective.

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament nu le reglementează în mod 
explicit, partidul politic european şi 
fundaţia politică europeană se află, în statul 
membru în care îşi au sediul, sub incidenţa
legislaţiei naţionale aplicabile formei 
juridice menţionate în statutul partidului 
sau al fundaţiei. Activităţile desfăşurate de 
partidul politic european şi de fundaţia 
politică europeană în alte state membre 
sunt reglementate de legislaţia naţională 
aplicabilă în domeniu din statele membre 
respective.

Justificare

Acest amendament are drept scop clarificarea domeniului de aplicare al prezentului 
regulament, care nu este expus cu claritate în textul Comisiei.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un partid politic european 
sau o fundaţie politică europeană se află în 
unul dintre cazurile prevăzute la alineatul 
(1) literele (a), (b) sau (c), se retrage orice 
decizie în vigoare cu privire la finanţarea 
primită de la Uniune în temeiul prezentului 
regulament, se reziliază orice acord în 
vigoare cu privire la o astfel de finanţare şi 
se recuperează orice finanţare necheltuită 
primită din partea Uniunii, inclusiv orice 
fonduri necheltuite, primite de la Uniune în 
anii anteriori.

(3) Atunci când un partid politic european 
sau o fundaţie politică europeană se află în 
unul dintre cazurile prevăzute la
alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), se 
retrage orice decizie în vigoare cu privire la 
finanţarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare cu privire la o astfel de 
finanţare şi se recuperează orice finanţare 
necheltuită primită din partea Uniunii, 
inclusiv orice fonduri necheltuite, primite 
de la Uniune în anii anteriori, în 
conformitate cu dispoziţiile relevante ale 
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Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European şi al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii1 (Regulamentul financiar).
_____________
1 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a se asigura că relaţiei dintre cele două propuneri i 
se acordă suficientă importanţă.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuţiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăşi 90 % din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european şi 
95 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundaţii politice europene. Partidele 
politice europene pot utiliza, în cursul a 
două exerciţii financiare ulterioare datei la 
care a fost acordată, orice parte neutilizată 
din contribuţia UE alocată pentru 
acoperirea cheltuielilor rambursabile.
Sumele neutilizate după cele două exerciţii 
financiare se recuperează în conformitate 
cu Regulamentul financiar.

(4) Contribuţiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăşi 90 % din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european şi 
95 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundaţii politice europene. Partidele 
politice europene şi fundaţiile politice 
europene afiliate acestora pot utiliza, în 
cursul a două exerciţii financiare ulterioare 
datei la care a fost acordată, orice parte 
neutilizată din contribuţia sau subvenţia 
care le-au fost alocate de către Uniunea 
Europeană. Sumele neutilizate după cele 
două exerciţii financiare se recuperează în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

Justificare

Finanţările din fonduri publice acordate partidelor şi fundaţiilor politice europene contribuie 
la stabilitatea şi continuitatea activităţilor acestora şi au drept obiectiv principal formarea 
unei conştiinţe politice europene şi exprimarea voinţei cetăţenilor europeni. Partidele şi 
fundaţiile politice europene ar trebui să fie în măsură să acumuleze finanţarea necesară 
campaniei prin reportarea creditelor neutilizate din exerciţiile financiare anterioare. 
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partidele politice europene şi fundaţiile 
politice europene pot să accepte donaţii de 
la persoane fizice sau juridice în valoare 
maximă de 25 000 EUR pe an şi pe 
donator, fără a se aduce atingere 
alineatului (5).

(1) Partidele politice europene şi fundaţiile 
politice europene pot să accepte donaţii de 
la persoane fizice sau juridice fără a se 
aduce atingere alineatului (5).

Justificare

Scopul fiind acela de a încuraja partidele politice să îşi genereze propriile resurse, 
propunerea urmăreşte eliminarea limitei în ceea ce priveşte valoarea donaţiilor pe an şi pe 
donator.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) donaţii din bugetele grupurilor politice 
din Parlamentul European;

(b) donaţii din bugetele grupurilor politice 
din Parlamentul European, deşi 
contribuţiile în vederea organizării unor 
evenimente comune nu vor fi considerate 
drept donaţii;

Justificare

De multe ori, atunci când este vorba despre obiective politice sau sociale comune, partidele 
politice europene şi grupurile politice din Parlamentul European organizează evenimente în 
comun (de exemplu, conferinţe, seminarii, dezbateri publice). În aceste cazuri specifice, sunt 
absolut permise contribuţiile la costurile de organizare în favoarea unui grup politic din 
Parlamentul European, acestea nefiind considerate drept donaţii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) donaţii de la o întreprindere asupra 
căreia autorităţile publice pot exercita 
direct sau indirect o influenţă hotărâtoare 
în temeiul dreptului de proprietate asupra 
acesteia, a participării lor financiare la o 
astfel de întreprindere sau a normelor care
îi reglementează activitatea;

(c) donaţii de la o întreprindere asupra 
căreia autorităţile publice pot exercita 
direct sau indirect o influenţă hotărâtoare 
în temeiul dreptului de proprietate asupra 
acesteia, a participării lor financiare la o 
astfel de întreprindere sau a normelor care 
reglementează activitatea întreprinderii în 
cauză;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) donaţii din partea unei autorităţi publice 
dintr-o ţară terţă, inclusiv din partea unei 
întreprinderi asupra căreia autorităţile 
publice pot exercita direct sau indirect o 
influenţă hotărâtoare în temeiul dreptului 
de proprietate asupra acesteia, a participării 
lor financiare la o astfel de întreprindere 
sau a normelor care îi reglementează 
activitatea.

(d) donaţii din partea unei autorităţi publice 
dintr-o ţară terţă, inclusiv din partea unei 
întreprinderi asupra căreia autorităţile 
publice pot exercita direct sau indirect o 
influenţă hotărâtoare în temeiul dreptului 
de proprietate asupra acesteia, a participării 
lor financiare la o astfel de întreprindere 
sau a normelor care reglementează 
activitatea întreprinderii în cauză;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce 
face o donaţie unui partid politic european 
sau unei fundaţii politice europene la nivel 
naţional sau transfrontalier beneficiază de 
acelaşi tratament fiscal aplicabil donaţiilor 
făcute unui partid politic sau unei fundaţii 
politice cu sediul în statul membru în care 
donatorul îşi are reşedinţa în scopuri 
fiscale.

(2) Fără a aduce atingere pragurilor 
naţionale existente şi autonomiei statelor 
membre în materie de legislaţie fiscală,
orice persoană fizică sau juridică ce face o 
donaţie unui partid politic european sau 
unei fundaţii politice europene la nivel 
naţional sau transfrontalier beneficiază de 
acelaşi tratament fiscal aplicabil donaţiilor 
făcute unui partid politic sau unei fundaţii 
politice cu sediul în statul membru în care 
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donatorul îşi are reşedinţa în scopuri 
fiscale.

Justificare

Acest amendament are drept scop clarificarea domeniului de aplicare al prezentului 
regulament, care nu este clar în textul Comisiei.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Finanţarea partidelor politice europene 
şi a fundaţiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanţarea campaniilor pentru 
referendumuri naţionale, regionale sau 
locale.

(3) Finanţarea partidelor politice europene 
şi a fundaţiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanţarea campaniilor pentru 
referendumuri naţionale, regionale sau 
locale, prevăzându-se o excepţie pentru 
partidele politice europene în cazul în 
care subiectul abordat îl constituie 
legislaţia Uniunii Europene sau pentru 
cazul în care referendumul se referă în 
mod direct la funcţionarea unei instituţii 
a Uniunii Europene.

Justificare

Partidele politice europene nu pot fi excluse de la campaniile pentru referendumuri 
naţionale, regionale sau locale, atunci când acestea privesc funcţionarea Uniunii Europene 
sau aspecte ce intră în sfera de competenţe a UE. Reprezentând un punct de vedere cu 
adevărat european, partidele politice europene trebuie să participe la acest proces 
democratic.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sancţiunile impuse în conformitate cu 
prezentul articol se aplică tuturor partidelor 

(7) Sancţiunile impuse în conformitate cu 
prezentul articol se aplică tuturor partidelor 
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politice europene şi fundaţiilor politice 
europene, indiferent dacă beneficiază sau 
nu de finanţare din partea Uniunii.
Ordonatorul de credite responsabil poate 
impune sancţiuni administrative şi/sau 
financiare, în conformitate cu articolul [96 
alineatul (2)] din Regulamentul financiar şi 
cu articolul [145] din normele de aplicare 
ale acestuia în cazul oricărui partid politic 
european sau oricărei fundaţii politice 
europene care se află în una dintre situaţiile 
menţionate la articolul [96 alineatul (1)]
din Regulamentul financiar, care nu sunt 
reglementate de alineatele de mai sus.

politice europene şi fundaţiilor politice 
europene recunoscute în conformitate cu 
dispoziţiile din prezentul regulament,
chiar dacă beneficiază de finanţare din 
partea Uniunii. Autoritatea contractantă
poate impune sancţiuni administrative 
şi/sau financiare, în conformitate cu
articolul 109 alineatul (2) din 
Regulamentul financiar şi cu articolul 145
din normele de aplicare ale acestuia în 
cazul oricărui partid politic european sau 
oricărei fundaţii politice europene care se 
află în una dintre situaţiile menţionate la
articolul 109 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, care nu sunt 
reglementate de alineatele de mai sus.

Justificare

Pentru clarificare , un partid sau o fundaţie intră în continuare sub incidenţa normelor 
privind transparenţa donaţiilor, chiar dacă nu au solicitat sau nu au primit încă finanţare din 
partea Uniunii, suplimentar faţă de resursele sale proprii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Registrul publică pe un site internet 
creat în acest scop, următoarele:

(1) Registrul publică, în termen de cel 
mult patru săptămâni de la data 
transmiterii sau de la adoptarea de către 
Parlamentul European a deciziei sale, pe 
un site internet creat în acest scop, 
următoarele:

Justificare

Termenul de o lună pentru publicarea pe site-ul internet nu ar trebui să se aplice numai 
pentru cele menţionate la literele (a) şi (b), ci în mod unitar pentru toate indicaţiile.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirile şi statutele tuturor partidelor 
politice europene şi ale fundaţiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), în termen de cel mult patru 
săptămâni de la adoptarea de către 
Parlamentul European a deciziei sale şi, 
ulterior acestei date, orice modificare 
notificată Parlamentului European în 
conformitate cu articolul 6 alineatele (6) şi
(7);

(a) denumirile şi statutele tuturor partidelor 
politice europene şi ale fundaţiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3) şi, ulterior acestei date, orice 
modificare notificată Parlamentului 
European în conformitate cu articolul 6 
alineatele (6) şi (7);

Justificare

Ajustare tehnică determinată de amendamentul la articolul 24 alineatul (1) prima teză.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum şi motivele respingerii, în termen 
de cel mult patru săptămâni de la 
adoptarea deciziei de către Parlamentul 
European;

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum şi motivele respingerii;

Justificare

Ajustare tehnică determinată de amendamentul la articolul 24 alineatul (1) prima teză.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European şi comitetul 
menţionat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalităţii, regularităţii şi 
transparenţei finanţării partidelor politice 
europene şi a fundaţiilor politice europene 
şi componenţa partidelor politice europene.
Aceştia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24
de luni de la publicarea părţilor relevante 
în conformitate cu articolul 24.

(3) Parlamentul European şi comitetul 
menţionat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalităţii, regularităţii şi 
transparenţei finanţării partidelor politice 
europene şi a fundaţiilor politice europene 
şi componenţa partidelor politice europene.
Aceştia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 36
de luni de la publicarea părţilor relevante 
în conformitate cu articolul 24.

Justificare

Propunerea Comisiei prevede, prin derogare de la articolul 13 din regulamentul financiar, 
posibilitatea extinderii transferului bugetar („n+2”) [a se vedea articolul 12 alineatul (4)], 
din care rezultă posibilitatea ca fondurile alocate într-un exerciţiu financiar să fie utilizate 
pentru o perioadă totală de 3 ani. În schimb, termenul de ştergere a datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie de 36 de luni.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European prevede 
proceduri administrative de atac cu privire 
la orice decizie legată de înregistrarea 
statutelor, finanţare ori sancţiuni.

(1) Parlamentul European prevede 
proceduri administrative de atac rapide şi 
transparente cu privire la orice decizie 
legată de înregistrarea statutelor, finanţare 
ori sancţiuni.

Justificare

Prezentul amendament urmăreşte să reitereze necesitatea unor proceduri administrative de 
atac solide şi adecvate, având în vedere eventualele sancţiuni aplicabile.
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