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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

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

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

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

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

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kontribuzzjonijiet finanzjarji jew 
għotjiet mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea ma jkunux jistgħux jaqbżu 90%
tan-nefqa rimborsabbli annwali ta’ partit 
politiku Ewropew u 95% tal-kosti annwali 
eliġibbli indikati fil-baġit ta’ fondazzjoni 
politika Ewropea. Il-partiti politiċi Ewropej 
jistgħu jużaw kwalunkwe parti mhux użata 
tal-kontribuzzjoni tal-UE mogħtija biex 
ikopru nefqa rimborsabbli fi żmien is-
sentejn finanzjarji li jsegwu l-għoti 
tagħha. L-ammonti użati wara dawn is-
sentejn finanzjarji għandhom jiġu rkuprati 
skont ir-Regolament Finanzjarju.

4. Kontribuzzjonijiet finanzjarji jew 
għotjiet mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea ma jkunux jistgħux jaqbżu 95%
tan-nefqa rimborsabbli annwali ta’ partit 
politiku Ewropew u 95% tal-kosti annwali 
eliġibbli indikati fil-baġit ta’ fondazzjoni 
politika Ewropea. Il-partiti politiċi Ewropej 
u l-fondazzjonijiet politiċi affiljati 
tagħhom jistgħu jirriportaw kwalunkwe 
parti mhux użata tal-kontribuzzjoni jew 
għotja tal-UE mogħtija għall-finanzjament 
tal-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin. L-
ammonti mhux użati sas-sena ta’ wara l-
elezzjonijiet għandhom jiġu rkuprati sa 
tmiem is-sena finanzjarja sussegwenti 
(jiġifieri n+1) u skont ir-Regolament 
Finanzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament pubbliku previst għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej jikkontribwixxi għall-istabilità u l-kontinwità tal-attivitajiet tagħhom kif ukoll għall-
objettiv ewlieni li jinħoloq għarfien politiku Ewropew u tiġi espressa r-rieda taċ-ċittadini 
Ewropej. It-turija ewlenija ta' dan hija l-elezzjoni parlamentari Ewropea ta' kull ħames snin, 
għalhekk l-appoġġ finanzjarju tal-partiti u tal-fondazzjonijiet għandu jsegwi r-ritmu ta' dan 
il-kuntest politiku. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
ikunu jistgħu jakkumulaw il-finanzjament neċessarju tagħhom għall-kampanja permezz tar-
riporti mis-snin finanzjarji preċedenti.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej jistgħu 

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

jaċċettaw donazzjonijiet minn persuni 
fiżiċi jew ġuridiċi mingħajr ħsara għall-
paragrafu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) donazzjonijiet mill-baġit ta’ gruppi 
politiċi fil-Parlament Ewropew, għalkemm 
il-kontribuzzjonijiet tal-organizzazzjoni 
għal avvenimenti konġunti ma 
għandhomx jitqiesu bħala donazzjonijiet,

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull persuna fiżika jew ġuridika li tagħti 
donazzjoni lil partit politiku Ewropew jew 
lil fondazzjoni politika Ewropea minn ħdan 
jew minn lil hinn mill-fruntieri nazzjonali 
għandha tibbenefika mill-istess trattament 
fiskali li jkun applikabbli għal 

2. Kull persuna fiżika jew ġuridika li tagħti 
donazzjoni lil partit politiku Ewropew jew 
lil fondazzjoni politika Ewropea minn ħdan 
jew minn lil hinn mill-fruntieri nazzjonali 
għandha tibbenefika minn trattament 
ħieles mit-taxxa fl-Istat Membru fejn id-
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donazzjonijiet mogħtija lil partit politiku 
jew lil fondazzjoni politika li jkollha s-
sede tagħha fl-Istat Membru fejn id-
donatur ikun residenti għall-għanijiet tat-
taxxa.

donatur ikun residenti għall-għanijiet tat-
taxxa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi evitata t-tassazzjoni doppja għal donazzjonijiet mogħtija minn kull 
persuna fiżika jew ġuridika lil partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea lil 
hinn mill-fruntieri, u sabiex jinżamm trattament tat-taxxa uniku applikabbli għal 
donazzjonijiet li jaslu għand partiti politiċi Ewropej jew fondazzjonijiet politiċi Ewropej skont 
ir-regoli li japplikaw lil partit politiku jew fondazzjoni politika b'sede fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-finanzjament ta’ partiti politiċi 
Ewropej u ta’ fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor 
ma għandux jintuża biex jiffinanzja 
kampanji referendarji nazzjonali, reġjonali 
jew lokali.

3. Il-finanzjament ta’ partiti politiċi 
Ewropej u ta’ fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor 
ma għandux jintuża biex jiffinanzja 
kampanji referendarji nazzjonali, reġjonali 
jew lokali, ħlief meta s-suġġett tagħhom 
ikun ta’ kompetenza tal-Unjoni Ewropea 
jew ir-referendum jikkonċerna l-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
nnifisha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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