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Amendamentul 6
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite procedurile care 
trebuie urmate de către partidele politice 
europene și de către fundațiile politice 
europene afiliate acestora pentru a obține 
un statut juridic european în temeiul 
prezentului regulament, precum și 
procedurile și 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 fundație politică europeană poate 
pierde sau renunța la propriul statut juridic 
european.

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

Or. en

Amendamentul 7
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Apartenența la un partid politic 
european și implicarea în activitățile 
politice ale acestuia reprezintă o 
participare la viața asociativă, care, în 
principiu, nu ar trebui privită ca prestare 
de servicii generatoare de profit, ci ca 
voluntariat. Prin urmare, activitățile 
observatorilor voluntari nu trebuie 
considerate drept donație în sensul 
prezentului regulament.
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Or. de

Justificare

Considerentul clarifică modificarea la articolul 2 punctul 7.

Amendamentul 8
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – nota de subsol 18

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 finanțarea partidelor politice 
europene prin intermediul contribuțiilor. 
Introducerea de „contribuții” 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 finanțarea partidelor politice 
europene prin intermediul contribuțiilor. 
Introducerea de „contribuții” pentru 
partidele politice europene va fi confirmată
după ce propunerea din urmă va fi adoptată
de către colegislatori, asigurându-se 
coerența și claritatea definițiilor la nivelul 
ambelor propuneri.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 9
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de 
numerar și alte donații în natură (bunuri 

7. „donație” înseamnă alocări sub formă de 
numerar și alte donații în natură (bunuri 
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sau servicii) care constituie un avantaj 
economic pentru partidul politic european 
sau pentru fundația politică europeană în 
cauză.

sau servicii) care constituie un avantaj 
economic pentru partidul politic european 
sau pentru fundația politică europeană în 
cauză; sunt exceptate activitățile 
observatorilor voluntari.

Or. de

Justificare

A se vedea considerentul 15a (nou).

Amendamentul 10
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în
adunările regionale sau

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, prin partidele 
din Parlamentul European sau din 
parlamentele naționale, din parlamentele 
regionale ori din adunările regionale sau

Or. fi

Amendamentul 11
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime 
din statele membre, minim trei la sută din 
voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European;

eliminat

Or. fi
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Amendamentul 12
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori i se solicită acest lucru de 
către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri 
politice din Parlamentul European, 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi dacă este 
îndeplinită în continuare condiția prevăzută 
la articolul 3 alineatul (1) litera (c) privind 
un partid politic european și la articolul 3 
alineatul (2) litera (c) pentru o fundație 
politică europeană.

Comisia hotărăște cu majoritatea 
membrilor săi dacă este îndeplinită în 
continuare condiția prevăzută la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) privind un partid 
politic european și la articolul 3 alineatul 
(2) litera (c) pentru o fundație politică 
europeană.

Or. fi

Amendamentul 13
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

Înainte de a lua decizia, Comisia îi audiază 
pe reprezentanții partidului politic 
european sau ai fundației politice europene 
în cauză și solicită unui comitet alcătuit din 
personalități independente (denumit în 
continuare „comitetul”) să emită un aviz cu 
privire la acest subiect, într-o perioadă de 
timp rezonabilă.

Or. fi

Amendamentul 14
Sari Essayah
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la alineatul (1). 
Încălcarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea de către un partid politic 
european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2)..

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Comisie pentru a se verifica dacă sunt 
îndeplinite în continuare una sau mai multe 
dintre condițiile și cerințele menționate la 
alineatul (1). Încălcarea valorilor pe care se 
întemeiază Uniunea de către un partid 
politic european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2)..

Or. fi

Amendamentul 15
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Partidul politic european și fundația 
politică europeană au recunoaștere și 
capacitate juridică deplină în toate statele 
membre, în conformitate cu legislația 
aplicabilă a statelor membre respective și 
fără a aduce atingere acesteia.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 16
George Lyon



PE502.125v01-00 8/22 AM\922851RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament nu le reglementează sau, în 
cazul în care acesta le reglementează
parțial, în legătură cu acele aspecte pe 
care regulamentul nu le prevede, partidul 
politic european și fundația politică
europeană se află sub incidența, în statul 
membru în care își au sediul, legislației 
naționale aplicabile formei juridice 
menționate în statutul partidului sau al 
fundației. Activitățile desfășurate de 
partidul politic european și de fundația 
politică europeană în alte state membre 
sunt reglementate de legislația națională
aplicabilă în domeniu din statele membre 
respective.

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament nu le reglementează în mod 
explicit, partidul politic european și 
fundația politică europeană se află, în statul 
membru în care își au sediul, sub incidența
legislației naționale aplicabile formei 
juridice menționate în statutul partidului 
sau al fundației. Activitățile desfășurate de 
partidul politic european și de fundația 
politică europeană în alte state membre 
sunt reglementate de legislația națională
aplicabilă în domeniu din statele membre 
respective.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 17
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organul de conducere decide să
transforme partidul politic european sau 
fundația politică europeană într-o entitate 
juridică recunoscută în cadrul ordinii 
juridice a unui stat membru;

eliminat

Or. en
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Justificare

Această dispoziție este inutilă, întrucât articolul 9 prevede recunoașterea și capacitatea 
juridică în toate statele membre, iar articolul 4 alineatul (1) litera (c) prevede obligația unui 
partid politic de a furniza detalii în legătură cu „forma juridică a partidului, astfel cum a fost 
recunoscută în cadrul ordinii juridice a statului membru în care acesta își are sediul”. 
Aceeași cerință este prevăzută și în cazul fundațiilor politice, la articolul 5 alineatul (1) 
litera (c).

Amendamentul 18
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o decizie 
cu privire la încetarea statutului juridic 
european și la eliminarea din registru.

(2) Parlamentul European adoptă o decizie 
cu privire la propunerea Comisiei 
Europene de încetare a statutului juridic 
european și de eliminare din registru.

Or. fi

Amendamentul 19
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când un partid politic european 
sau o fundație 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 finanțarea 
primită de la Uniune în temeiul prezentului 
regulament, se reziliază orice acord în 
vigoare cu privire la o astfel de finanțare și 
se recuperează orice finanțare 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 fundație 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 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare cu privire la o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
necheltuită primită din partea Uniunii, 
inclusiv orice fonduri necheltuite, primite 
de la Uniune în anii anteriori, în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
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Regulamentului (UE, 
Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii1 (Regulamentul financiar).
_____________
1JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 20
Richard Ashworth
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Contribuțiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăși 85 % din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european și 
85 % din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partidele 
politice europene pot utiliza, în cursul a 
două exerciții financiare ulterioare datei la 
care a fost acordată, orice parte neutilizată 
din contribuția UE alocată pentru 
acoperirea cheltuielilor rambursabile. 
Sumele neutilizate după cele două exerciții 
financiare se recuperează în conformitate 
cu Regulamentul financiar.

Or. en

Justificare

Rata de cofinanțare ar trebui stabilită la 85 % atât pentru partide, cât și pentru fundații, în 
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conformitate cu obiectivul de reducere a dependenței față de finanțarea din partea Uniunii și 
de încurajare a dezvoltării de resurse proprii, facilitând exercitarea dreptului de proprietate 
și, astfel, o mai bună gestionare a fondurilor.

Amendamentul 21
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 2 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 22
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) donații de la o întreprindere asupra 
căreia autoritățile publice pot exercita 
direct sau indirect o influență 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) donații de la o întreprindere asupra 
căreia autoritățile publice pot exercita 
direct sau indirect o influență hotărâtoare 
în temeiul dreptului de proprietate asupra 
acesteia, a participării lor financiare la o 
astfel de întreprindere sau a normelor care 
reglementează activitatea unei 
întreprinderi;

Or. fi
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Amendamentul 23
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) donații din partea unei autorități publice 
dintr-o țară terță, inclusiv din partea unei 
întreprinderi asupra căreia autoritățile 
publice pot exercita direct sau indirect o 
influență 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) donații din partea unei autorități publice
dintr-o țară terță, inclusiv din partea unei 
întreprinderi asupra căreia autoritățile 
publice pot exercita direct sau indirect o 
influență hotărâtoare în temeiul dreptului 
de proprietate asupra acesteia, a participării 
lor financiare la o astfel de întreprindere 
sau a normelor care reglementează 
activitatea unei întreprinderi;

Or. fi

Amendamentul 24
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Se admit contribuțiile acordate unui 
partid politic european din partea 
membrilor săi. Aceste contribuții nu pot 
depăși 40 % din bugetul anual al partidului 
politic european în cauză.

(7) Se admit contribuțiile acordate unui 
partid politic european din partea 
membrilor săi. Aceste contribuții nu pot 
depăși 90 % din bugetul anual al partidului 
politic european în cauză.

Or. fi

Amendamentul 25
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se admit contribuțiile acordate unei 
fundații politice europene din partea 
membrilor săi, precum și din partea 
partidelor politice europene. Aceste 
contribuții nu pot depăși 40 % din bugetul 
anual al fundației politice europene în 
cauză și, în temeiul prezentului regulament, 
nu pot să provină din fondurile primite din 
bugetul general al Uniunii Europene de 
către un partid politic european.

(8) Se admit contribuțiile acordate unei 
fundații politice europene din partea 
membrilor săi, precum și din partea 
partidelor politice europene. Aceste 
contribuții nu pot depăși 90 % din bugetul 
anual al fundației politice europene în 
cauză și, în temeiul prezentului regulament, 
nu pot să provină din fondurile primite din 
bugetul general al Uniunii Europene de 
către un partid politic european.

Or. fi

Amendamentul 26
Richard Ashworth
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice partid politic european sau 
fundație politică europeană care primește o 
donație de la donatori naționali sau 
transfrontalieri beneficiază de același 
tratament fiscal aplicabil donațiilor făcute 
unui partid politic sau unei fundații politice 
care își are sediul în statul membru în 
cauză.

(1) Orice partid politic european sau 
fundație politică europeană care primește o 
donație de la donatori naționali sau 
transfrontalieri poate beneficia de același 
tratament fiscal aplicabil donațiilor făcute 
unui partid politic sau unei fundații politice 
care își are sediul în statul membru în 
cauză, în situația în care autoritățile 
fiscale competente din statul membru în 
cauză decid acest lucru.

Or. en

Justificare

Statutul fiscal și donațiile partidelor și fundațiilor politice europene ar trebui să rămână la 
latitudinea autorităților competente din statele membre, în conformitate cu legislația 
națională în vigoare. Adoptarea de hotărâri în domeniul fiscal, în cadrul unui regulament în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, constituie un aspect problematic din punct de 
vedere juridic, care ar putea contraveni dispozițiilor tratatului.
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Amendamentul 27
Richard Ashworth
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce 
face o donație unui partid politic european 
sau unei fundații politice europene la nivel 
național sau transfrontalier beneficiază de 
același tratament fiscal aplicabil donațiilor 
făcute unui partid politic sau unei fundații 
politice cu sediul în statul membru în care 
donatorul își are reședința în scopuri 
fiscale.

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce 
face o donație unui partid politic european 
sau unei fundații politice europene la nivel 
național sau transfrontalier poate beneficia
de același tratament fiscal aplicabil 
donațiilor făcute unui partid politic sau 
unei fundații politice cu sediul în statul 
membru în care donatorul își are reședința 
în scopuri fiscale, în situația în care 
autoritățile fiscale competente din statul 
membru în cauză decid acest lucru.

Or. en

Justificare

Statutul fiscal și donațiile partidelor și fundațiilor politice europene ar trebui să rămână la 
latitudinea autorităților competente din statele membre, în conformitate cu legislația 
națională în vigoare. Adoptarea de hotărâri în domeniul fiscal, în cadrul unui regulament în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, constituie un aspect problematic din punct de 
vedere juridic, care ar putea contraveni dispozițiilor tratatului.

Amendamentul 28
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce 
face o donație unui partid politic european 
sau unei fundații politice europene la nivel 
național sau transfrontalier beneficiază de 
același tratament fiscal aplicabil donațiilor 
făcute unui partid politic sau unei fundații 

(2) Fără a aduce atingere pragurilor 
naționale existente și autonomiei statelor 
membre din punct de vedere al legislației 
fiscale, orice persoană fizică sau juridică ce 
face o donație unui partid politic european 
sau unei fundații politice europene la nivel 
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politice cu sediul în statul membru în care 
donatorul își are reședința în scopuri 
fiscale.

național sau transfrontalier beneficiază de 
același tratament fiscal aplicabil donațiilor 
făcute unui partid politic sau unei fundații 
politice cu sediul în statul membru în care 
donatorul își are reședința în scopuri 
fiscale.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 29
Richard Ashworth
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatelor (1) și (2), partidul 
politic european și fundația politică
europeană sunt considerate echivalente, 
respectiv, unui partid politic și unei 
fundații politice constituite în 
conformitate cu legislația statelor membre 
în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 

(3) Finanțarea partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
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pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale.

pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale, cu excepția cazurilor în care aceste 
referendumuri au ca obiect legislația 
Uniunii Europene sau privesc în mod 
direct lucrările unei instituții a Uniunii 
Europene.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament abordează o solicitare a Parlamentului European, pe care acesta a 
formulat-o în Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la aplicarea Regulamentului (CE) 
nr. 2004/2003 [(alineatul (25)].

Amendamentul 31
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu în termen de șase luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:

(1) Cel târziu în termen de patru luni de la 
sfârșitul exercițiului financiar, partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene depun la registru și la autoritățile 
naționale competente din statele membre:

Or. en

Justificare

În special într-un an electoral, sunt deosebit de importante disponibilitatea și precizia 
informațiilor oferite alegătorilor. Prin urmare, termenul-limită pentru raportare ar trebui 
devansat.

Amendamentul 32
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Sancțiunile impuse în conformitate cu 
prezentul articol se aplică tuturor partidelor 
politice europene și fundațiilor politice 
europene recunoscute conform 
dispozițiilor din prezentul regulament, 
indiferent dacă au solicitat sau nu finanțare 
din partea Uniunii. Autoritatea 
contractantă poate impune sancțiuni 
administrative și/sau financiare, în 
conformitate cu articolul 109 alineatul (2)
din Regulamentul financiar și cu 
articolul [145] din normele de aplicare ale 
acestuia în cazul oricărui partid politic 
european sau oricărei fundații politice 
europene care se află în una dintre situațiile 
menționate la articolul 109 alineatul (1) 
din Regulamentul financiar, care nu sunt 
reglementate de alineatele de mai sus.

Or. en

Justificare

Pentru clarificare, un partid sau o fundație încă face obiectul normelor privind transparența 
donațiilor, chiar dacă nu a solicitat sau nu a primit încă finanțare din partea Uniunii, 
suplimentar față de resursele sale proprii.

Amendamentul 33
Ingeborg Gräßle

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 transmitere, 
respectiv de la adoptarea de către 
Parlamentul European a deciziei sale, pe 
un site internet creat în acest scop, 
următoarele:

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 34
Ingeborg Gräßle

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor 
politice europene și ale fundațiilor 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 și, 
ulterior acestei date, orice modificare 
notificată Parlamentului European în 
conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și 
(7);

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 35
Ingeborg Gräßle

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 și motivele respingerii, în termen 

(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 și motivele respingerii;



AM\922851RO.doc 19/22 PE502.125v01-00

RO

de cel mult patru săptămâni de la 
adoptarea deciziei de către Parlamentul 
European;

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 36
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) situațiile financiare anuale și rapoartele 
de audit extern menționate la articolul 19 
alineatul (1) și, în ceea ce privește 
fundațiile politice europene, rapoartele 
finale privind punerea în aplicare a 
programelor de lucru;

(d) situațiile financiare anuale și rapoartele 
de audit extern menționate la articolul 19 
alineatul (1) și, în ceea ce privește 
fundațiile politice europene, rapoartele 
finale privind punerea în aplicare a 
programelor de lucru; aceste informații se 
publică în termen de cel mult șase 
săptămâni de la primire, toate informațiile 
financiare fiind furnizate sub formă de 
tabele comparabile, inclusiv de date 
deschise;

Or. en

Amendamentul 37
Helga Trüpel
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numele donatorilor și donațiile 
corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 

(e) numele donatorilor și donațiile 
corespunzătoare, raportate de către 
partidele politice europene și fundațiile 
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politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 1 000 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”;

politice europene în conformitate cu 
articolul 15 alineatele (2), (3) și (4), cu 
excepția donațiilor primite de la persoane 
fizice, în valoare maximă de 1 000 EUR pe 
an și pe donator, care se raportează drept 
„donații minore”; aceste informații se 
publică în termen de cel mult șase 
săptămâni de la primire, toate informațiile 
financiare fiind furnizate sub formă de 
tabele comparabile, inclusiv de date 
deschise;

Or. en

Amendamentul 38
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat 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 legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

(3) Parlamentul European, Comisia și 
comitetul menționat 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 legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 24 
de luni de la publicarea părților relevante în 
conformitate cu articolul 24.

Or. fi

Amendamentul 39
Ingeborg Gräßle

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

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat 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 legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 
24 de luni de la publicarea părților 
relevante în conformitate cu articolul 24.

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat 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 legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 
36 de luni de la publicarea părților 
relevante în conformitate cu articolul 24.

Or. de

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 exercițiu financiar să fie utilizate 
pentru o perioadă totală de 3 ani. În schimb, termenul de ștergere a datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie de 36 de luni.

Amendamentul 40
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul 
European și comitetul menționat la 
articolul 7 alineatul (2) respectă și 
protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în 
timpul prelucrării datelor cu caracter 
personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul 
European, Comisia și comitetul menționat 
la articolul 7 alineatul (2) respectă și 
protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în 
timpul prelucrării datelor cu caracter 
personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
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atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European 
sau de către comitet

atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European 
sau de către comitet

Or. fi

Amendamentul 41
George Lyon

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, finanțare ori sancțiuni.

(1) Parlamentul European prevede 
proceduri administrative de atac rapide și 
transparente cu privire la orice decizie 
legată de înregistrarea statutelor, finanțare 
ori sancțiuni.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament reafirmă necesitatea unor proceduri administrative de atac ferme și 
corespunzătoare, având în vedere sancțiunile potențiale.


