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Alteração 6
George Lyon

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 independentes 
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.

Or. en

Alteração 7
Ingeborg Gräßle

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 constituem uma 
participação na vida associativa, a qual, 
por princípio, não deve ser considerada 
como um serviço remunerável, mas, sim, 
como uma atividade de voluntariado. 
Assim sendo, a atividade de escrutinador 
voluntário não deve ser tratada como 
donativo na aceção do presente 
regulamento.
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Or. de

Justificação

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

Alteração 8
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 – nota de rodapé 18

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 coerência e 
a clareza das definições entre as ambas as 
propostas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 9
Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

outros donativos em espécie (bens ou 
serviços) que constituem uma vantagem 
económica para o partido político europeu 
ou a fundação política europeia em causa, 
exceção feita à atividade de escrutinador 
voluntário.

Or. de

Justificação

Ver considerando 15-A (novo).

Alteração 10
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu ou, 
através dos seus partidos afiliados, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou

Or. fi

Alteração 11
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu;

Suprimido
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Or. fi

Alteração 12
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que tal lhe seja solicitado por um 
quarto dos seus membros, representando 
pelo menos três dos grupos políticos no 
Parlamento Europeu, este último decide, 
por maioria dos seus membros, se a 
condição enunciada no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), em relação a um partido político 
europeu, e no artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em 
relação a uma fundação política europeia, 
continua a estar preenchida.

A Comissão pode decidir se a condição 
enunciada no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em 
relação a um partido político europeu, e no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em relação a uma 
fundação política europeia, continua a estar 
preenchida

Or. fi

Alteração 13
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi
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Alteração 14
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 15
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

O partido político europeu e a fundação 
política europeia têm pleno 
reconhecimento e capacidade jurídica em 
todos os Estados-Membros, em 
conformidade com a legislação em vigor 
nesses Estados-Membros e sem prejuízo 
da mesma.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o âmbito de aplicação do presente regulamento, que não 
é claro no texto da Comissão.
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Alteração 16
George Lyon

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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 17
George Lyon

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O órgão diretivo decide converter o 
partido político europeu ou a fundação 
política europeia numa entidade jurídica 
reconhecida na ordem jurídica de um 
Estado-Membro;

Suprimido
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Or. en

Justificação

A presente disposição é supérflua uma vez que o artigo 9.º confere reconhecimento e 
capacidade jurídica em todos os Estados-Membros e que, nos termos do artigo 4.º, n.º1, 
alínea c), os estatutos de um partido político europeu devem incluir "a forma jurídica do 
partido, tal como reconhecido na ordem jurídica do Estado-Membro em que está situada a 
sua sede". Às fundações políticas é aplicável um requisito idêntico (artigo 5.º, parágrafo 1, 
alínea c).

Alteração 18
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo.

2. O Parlamento Europeu, sob proposta da 
Comissão, adota uma decisão sobre a 
extinção do estatuto jurídico europeu e a 
remoção do Registo.

Or. fi

Alteração 19
George Lyon

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 

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 
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recuperado. aplicáveis do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2012, relativo às disposições 
financeiras aplicáveis ao orçamento geral 
da União1 (Regulamento Financeiro).
_____________
1 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Justificação

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

Alteração 20
Richard Ashworth
em nome do Grupo ECR

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 85 % das 
despesas reembolsáveis anuais de um 
partido político europeu, nem 85% 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.

Or. en
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Justificação

Em consonância com o objetivo de reduzir a dependência de recursos financeiros da União e 
de incentivar o desenvolvimento de recursos próprios, facilitando, simultaneamente, o 
exercício do direito de propriedade e, por conseguinte, a melhor gestão dos fundos, a taxa de 
cofinanciamento deveria ser fixada em 85%, tanto para os partidos, como para as fundações.

Alteração 21
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os donativos pontuais superiores a
12 000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao Parlamento 
Europeu por escrito, e em conformidade 
com o disposto no n.º 2.

4. Os donativos pontuais superiores a 2.000
EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao Parlamento 
Europeu por escrito, e em conformidade 
com o disposto no n.º 2.

Or. en

Alteração 22
Sari Essayah

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

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;

Or. fi
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Alteração 23
Sari Essayah

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.

Or. fi

Alteração 24
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus membros. Estas contribuições não 
podem exceder 40 % do orçamento anual 
do partido político europeu.

7. São admissíveis as contribuições para 
um partido político europeu provenientes 
dos seus membros. Estas contribuições não 
podem exceder 90 % do orçamento anual 
do partido político europeu.

Or. fi

Alteração 25
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 8 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

8. São admissíveis contribuições para uma 
fundação política europeia provenientes 
dos seus membros, bem como dos partidos 
políticos europeus. Estas contribuições não 
podem exceder 40 % do orçamento anual 
dessa fundação política europeia, nem 
podem ser provenientes de fundos obtidos 
por um partido político europeu do 
orçamento geral da União Europeia ao 
abrigo do presente regulamento.

8. São admissíveis contribuições para uma 
fundação política europeia provenientes 
dos seus membros, bem como dos partidos 
políticos europeus. Estas contribuições não 
podem exceder 90 % do orçamento anual 
dessa fundação política europeia, nem 
podem ser provenientes de fundos obtidos 
por um partido político europeu do 
orçamento geral da União Europeia ao 
abrigo do presente regulamento.

Or. fi

Alteração 26
Richard Ashworth
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer partido político europeu ou 
fundação política europeia que receba um 
donativo, proveniente de doadores 
nacionais ou transnacionais, deve 
beneficiar do mesmo tratamento fiscal 
aplicável aos donativos efetuados a um 
partido político europeu ou fundação 
política europeia que tenha a sua sede no 
Estado-Membro em causa.

1. Qualquer partido político europeu ou 
fundação política europeia que receba um 
donativo, proveniente de doadores 
nacionais ou transnacionais, pode 
beneficiar do mesmo tratamento fiscal 
aplicável aos donativos efetuados a um 
partido político europeu ou fundação 
política europeia que tenha a sua sede no 
Estado-Membro em causa se as 
autoridades fiscais competentes do 
Estado-Membro em questão assim o 
decidirem.

Or. en

Justificação

A decisão sobre o estatuto fiscal dos partidos políticos europeus e das fundações políticas 
europeias e donativos deveria ser confiada às autoridades do Estado-Membro competente, 
em conformidade com a legislação nacional relevante. Decisões em matéria fiscal no quadro 
de um regulamento ao abrigo do processo legislativo ordinário são questionáveis do ponto de 
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vista jurídico e suscetíveis de constituir uma contravenção das disposições do Tratado.

Alteração 27
Richard Ashworth
em nome do Grupo ECR

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. 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, pode 
beneficiar 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 se 
as autoridades fiscais competentes do 
Estado-Membro em questão assim o 
decidirem.

Or. en

Justificação

A decisão sobre o estatuto fiscal dos partidos políticos europeus e das fundações políticas 
europeias e donativos deveria ser confiada às autoridades do Estado-Membro competente, 
em conformidade com a legislação nacional relevante. Decisões em matéria fiscal no quadro 
de um regulamento ao abrigo do processo legislativo ordinário são questionáveis do ponto de 
vista jurídico e suscetíveis de constituir uma contravenção das disposições do Tratado.

Alteração 28
George Lyon

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 

2. Sem prejuízo dos limiares nacionais em 
vigor e da autonomia da legislação fiscal 
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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.

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 
Estado-Membro em que o doador seja 
residente para efeitos fiscais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 29
Richard Ashworth
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos dos n.ºs 1 e 2, o partido 
político europeu ou fundação política 
europeia em causa são considerados como 
o equivalente, respetivamente, a um 
partido ou fundação política constituídos 
nos termos da legislação dos 
Estados-Membros em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 30
Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3
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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, salvo se esses 
referendos tiverem por objeto a legislação 
da União Europeia ou respeitarem 
diretamente ao trabalho de uma 
instituição da União Europeia.

Or. de

Justificação

A presente alteração retoma uma reivindicação do Parlamento Europeu formulada na sua 
resolução de 6 de abril de 2011 sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.º 2004/2003 (n.º 
25).

Alteração 31
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar no prazo de seis meses a 
contar do termo do exercício em causa, 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem 
transmitir ao Registo e às autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros:

1. O mais tardar no prazo de quatro meses 
a contar do termo do exercício em causa, 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem 
transmitir ao Registo e às autoridades 
nacionais competentes dos 
Estados-Membros:

Or. en

Justificação

Sobretudo em anos eleitorais, é extremamente importante para os eleitores dispor de 
informações em tempo útil. Assim, os prazos para a prestação de informações devem ser 
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abreviados.

Alteração 32
George Lyon

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 
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.

7. As sanções impostas nos termos do 
presente artigo são aplicáveis a todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias reconhecidas de acordo 
com as disposições do presente 
Regulamento, independentemente de 
terem ou não requerido o 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.

Or. en

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 33
Ingeborg Gräßle

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

Texto da Comissão Alteração

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

quatro semanas após o Parlamento 
Europeu ter notificado e/ou adotado a sua 
decisão, num sítio Web criado para o 
efeito, as seguintes informações:

Or. de

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 34
Ingeborg Gräßle

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

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;

Or. de

Justificação

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

Alteração 35
Ingeborg Gräßle

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 36
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(d) As demonstrações financeiras anuais e 
os relatórios de auditoria externa referidos 
no artigo 19.º, n.º 1, e, no que respeita às 
fundações políticas europeias, os relatórios 
finais sobre a execução dos respetivos 
programas de trabalho;

(d) As demonstrações financeiras anuais e 
os relatórios de auditoria externa referidos 
no artigo 19.º, n.º 1, e, no que respeita às 
fundações políticas europeias, os relatórios 
finais sobre a execução dos respetivos 
programas de trabalho; essas informações 
são publicadas o mais tardar seis semanas 
após a sua receção, sendo todas as 
informações financeiras fornecidas num 
formato comparável sob a forma de 
quadros, nomeadamente como dados 
abertos;

Or. en

Alteração 37
Helga Trüpel
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.ºs 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
1 000 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»;

(e) Os nomes dos doadores e os respetivos 
donativos, comunicados pelos partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias nos termos do artigo 15.º, n.ºs 2, 
3 e 4, com exceção dos donativos de 
pessoas singulares não superiores a 
1 000 EUR por ano e por doador, os quais 
devem ser declarados como «donativos de 
pequeno montante»; essas informações 
são publicadas o mais tardar seis semanas 
após a sua receção, sendo todas as 
informações financeiras fornecidas num 
formato comparável sob a forma de 
quadros, nomeadamente como dados 
abertos;

Or. en

Alteração 38
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
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 

3. O Parlamento Europeu, a Comissão e o 
Comité 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 
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pertinentes. pertinentes.

Or. fi

Alteração 39
Ingeborg Gräßle

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
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.

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
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.

Or. de

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") (cf. artigo 12.º, n.º 4), 
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 
deveria ser de 36 meses.

Alteração 40
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu e o 
Comité previsto no artigo 7.º, n.º 2, 
respeitam e protegem os direitos e 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Comité.

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu, a 
Comissão e o Comité previsto no artigo 
7.º, n.º 2, respeitam e protegem os direitos 
e liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Comité.

Or. fi

Alteração 41
George Lyon

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.

Or. en

Justificação

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


