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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur għal opinjoni jilqa' l-proposta għal Regolament tal-Kummissjoni dwar l-istatut u 
l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Il-proposta 
tinkludi ċerti suġġerimenti importanti li huma inklużi fir-Riżoluzzjoni tal-PE ta' April 2011 u 
għalhekk tistipula l-possibilità ta' rikonoxximent sħiħ u operattiv tar-rwol tal-partiti politiċi 
madwar l-UE, kif dikjarat fit-Trattat ta' Lisbona (Artikolu 10 TUE) u fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali. 

Il-personalità ġuridika l-ġdida tal-partiti politiċi Ewropej tirrappreżenta wieħed mill-punti ta' 
interess ewlenin għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali. Il-personalità ġuridika skont id-dritt 
tal-Unjoni, hekk kif deskritt fil-proposta, hi definita bħala kumplimentari u "aktar 
komprensiva" meta mqabbla mal-personalità ġuridika li diġà teżisti skont id-dritt nazzjonali. 
L-għan hu li jkunu evitati "standards doppji" fl-Istati Membri bejn regoli li min-naħa 
japplikaw għall-partiti nazzjonali u kriterji oħrajn li japplikaw għall-partiti Ewropej fuq in-
naħa l-oħra. Dan jimmira wkoll biex titnaqqas ir-riluttanza tal-Istati Membri fir-rigward tal-
proposta.

Fil-fatt, qabel ma jkunu jistgħu jirreġistraw lilhom infushom sabiex jiksbu l-personalità 
ġuridika skont id-dritt tal-Unjoni, il-partit jew il-fondazzjoni għandhom diġà jkollhom 
personalità ġuridika skont id-dritt nazzjonali ta' Stat Membru (bħala assoċjazzjoni jew b'mod 
ieħor) u wkoll is-sede tagħhom hemmhekk. 

Fir-rigward tal-kompetenzi tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, anke r-regoli dwar il-
governanza interna għandhom importanza ewlenija, mhux biss għaliex jistipulaw kriterji 
avvanzati komuni ta' responsabilità u trasparenza, iżda ukoll għaliex iwittu t-triq ukoll għal 
riperkussjonijiet pożittivi fuq ir-regoli interni u l-imġiba tal-partiti nazzjonali. 

Il-proposta tissuġġerixxi dawk l-elementi li għandhom jiġu trattati fl-istatut sabiex ikun 
garantit funzjonament demokratiku intern, bħad-drittijiet u l-obbligi tas-sħubija, il-
funzjonament tal-assemblea ġenerali, il-proċessi elettorali u ta' teħid ta' deċiżjonijiet għall-
korpi ta' tmexxija l-oħrajn. F'dan ir-rigward, għandha importanza qawwija r-referenza għall-
possibilità li partit jitneħħa mir-Reġistru għal raġunijiet ta' nuqqas ta' rispett għar-regoli 
minimi dwar id-demokrazija interna.

L-iskeda ta' żmien għad-diskussjoni dwar il-proposta fil-Parlament Ewropew għandha 
importanza ewlenija għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali: sabiex tkun garantita l-adozzjoni 
effikaċi tar-regolament, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jirrakkomanda l-adozzjoni tal-
pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fi żmien xieraq għat-tħejjija tal-elezzjonijiet Ewropej fir-
rebbiegħa tal-2014.

EMENDI

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

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej għandhom ikunu intitolati li 
jimpjegaw il-persunal tagħhom skont it-
termini tal-Artikolu 2c) tal-Kundizzjonijiet 
ta' Impjieg tal-Ħaddiema l-Oħra tal-
Unjoni Ewropea bl-istess kondizzjonijiet 
bħall-gruppi politiċi tal-Parlament 
Ewropew.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej affiljati 
magħhom, li jkunu jixtiequ jiksbu 
rikonoxximent bħal dan fuq livell 
Ewropew permezz ta’ status ġuridiku 
Ewropew u li jirċievu finanzjament 
pubbliku mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea, għandhom jirrispettaw ċerti 
prinċipji u jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet. 
B’mod partikolari, huwa meħtieġ għal 
partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet 
politiċi assoċjati magħhom li jirrispettaw 
il-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni 
Ewropea, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

(10) Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej affiljati 
magħhom, li jkunu jixtiequ jiksbu 
rikonoxximent bħal dan fuq livell 
Ewropew permezz ta’ status ġuridiku 
Ewropew u li jirċievu finanzjament 
pubbliku mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea, għandhom jirrispettaw ċerti 
prinċipji u jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet. 
B’mod partikolari, huwa meħtieġ għal 
partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet 
politiċi assoċjati magħhom li jirrispettaw 
il-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni 
Ewropea, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Għall-fini li jkun permess li 
formazzjonijiet ġodda jidħlu fil-
kontestazzjoni politika u b'hekk 
jikkontribwixxu għal ħajja demokratika 
vibranti fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ħalli 
jkun żgurat li jkun l-għadd massimu ta’ 
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alleanzi partitiċi li jiġi inkwadrat fir-regoli 
ta’ trasparenza u superviżjoni ta’ dan ir-
Regolament, is-soll għar-reġistrazzjoni ta’ 
partit politiku Ewropew għandu jkun faċli 
li jintlaħaq għal alleanzi politiċi 
transnazzjonali organizzati tajjeb 
formalment, mingħajr il-prekondizzjoni 
tas-suċċess elettorali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għandhom jiġu stabbiliti prinċipji u 
rekwiżiti minimi għall-governanza u l-
organizzazzjoni interna tal-partiti politiċi 
Ewropej, b’mod partikolari biex jiġi żgurat 
l-impenn u r-rispett għal standards għolja 
ta’ demokrazija interna tal-partiti. L-istatuti 
ta’ partit politiku Ewropew jew ta’ 
fondazzjoni politika Ewropea għandu jkun 
fihom ukoll serje ta’ dispożizzjonijiet legali 
u amministrattivi bażiċi.

(11) Għandhom jiġu stabbiliti prinċipji u 
rekwiżiti minimi għall-governanza u l-
organizzazzjoni interna tal-partiti politiċi 
Ewropej, b’mod partikolari biex jiġi żgurat 
l-impenn u r-rispett għal standards għolja 
ta’ demokrazija interna tal-partiti, 
speċjalment dwar il-proċeduri għall-
għażla tal-kandidati u l-kompożizzjoni ta’ 
listi elettorali għall-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew permezz tal-partiti 
membri kostitwenti tagħhom. L-istatuti ta’ 
partit politiku Ewropew jew ta’ 
fondazzjoni politika Ewropea għandu jkun 
fihom ukoll serje ta’ dispożizzjonijiet legali 
u amministrattivi bażiċi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-eliġibbiltà għall-finanzjament mill-
baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandu 
jkun limitat għal partiti politiċi Ewropej u 
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej affiljati 
magħhom, li jkunu ġew rikonoxxuti bħala 
tali u li jkunu kisbu status legali Ewropew.
Filwaqt li hu kruċjali li jiġi żgurat li l-

(12) L-eliġibbiltà għall-finanzjament mill-
baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandu 
jkun limitat għal partiti politiċi Ewropej u 
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej affiljati 
magħhom, li jkunu ġew rikonoxxuti bħala 
tali u li jkunu kisbu status legali Ewropew.
Filwaqt li hu kruċjali li jiġi żgurat li l-
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kundizzjonijiet għall-formazzjoni ta’ partit 
politiku Ewropew ma jkunux eċċessivi iżda 
jkunu jistgħu jiġu milħuqa minn alleanzi 
transnazzjonali organizzati u serji ta’ partiti 
politiċi jew ta’ persuni fiżiċi, jew tat-tnejn, 
huwa wkoll meħtieġ li jiġu stabbiliti 
kriterji proporzjonati sabiex jiġu allokati 
riżorsi limitati mill-baġit tal-UE, li 
jindikaw b’mod oġġettiv l-ambizzjoni 
Ewropea u l-appoġġ elettorali ġenwin ta’ 
partit politiku Ewropew. Kriterju bħal dan 
huwa bbażat l-aħjar fuq ir-riżultati tal-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li 
fihom il-partiti politiċi Ewropej ikunu 
obbligati li jikkontestaw taħt dan ir-
Regolament, li jipprovdu indikazzjoni 
preċiża tal-għarfien elettorali ta' partit 
politiku Ewropew. Għandu jirrifletti r-rwol 
tal-Parlament Ewropew li jirrappreżenta 
direttament iċ-ċittadini tal-Unjoni, mogħti 
lilu bl-Artikolu 10(2) tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll l-objettiv għall-partiti 
politiċi Ewropej li jipparteċipaw bis-sħiħ 
fil-ħajja demokratika tal-Unjoni u li jsiru 
atturi attivi tad-demokrazija 
rappreżentattiva tal-Ewropa, sabiex 
jesprimu effettivament il-veduti, l-
opinjonijiet u r-rieda politika taċ-ċittadini 
tal-Unjoni. L-eliġibiltà għall-fondi mill-
baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandha 
għaldaqstant tkun limitata għal partiti 
politiċi Ewropej li jkunu rappreżentati fil-
Parlament Ewropew b’minn tal-anqas 
membru wieħed minn tagħhom, u għal 
fondazzjonijiet politiċi Ewropej li 
japplikaw permezz ta' partit politiku 
Ewropew li jkun rappreżentat fil-Parlament 
Ewropew b'minn tal-anqas membru wieħed 
minn tiegħu.

kundizzjonijiet għall-formazzjoni ta’ partit 
politiku Ewropew ma jkunux eċċessivi iżda 
jkunu jistgħu jiġu milħuqa minn alleanzi 
transnazzjonali organizzati u serji ta’ partiti 
politiċi jew ta’ persuni fiżiċi, jew tat-tnejn, 
huwa wkoll meħtieġ li jiġu stabbiliti 
kriterji proporzjonati sabiex jiġu allokati 
riżorsi limitati mill-baġit tal-UE, li 
jindikaw b’mod oġġettiv l-ambizzjoni 
Ewropea u l-appoġġ elettorali ġenwin ta’ 
partit politiku Ewropew. Kriterju bħal dan 
huwa bbażat l-aħjar fuq ir-riżultati tal-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li 
fihom il-partiti politiċi Ewropej ikunu 
obbligati li jikkontestaw taħt dan ir-
Regolament, li jipprovdu indikazzjoni 
preċiża tal-għarfien elettorali ta' partit 
politiku Ewropew. Għandu jirrifletti r-rwol 
tal-Parlament Ewropew li jirrappreżenta 
direttament iċ-ċittadini tal-Unjoni, mogħti 
lilu bl-Artikolu 10(2) tat-Trattat tal-Unjoni 
Ewropea, kif ukoll l-objettiv għall-partiti 
politiċi Ewropej li jipparteċipaw bis-sħiħ 
fil-ħajja demokratika tal-Unjoni u li jsiru 
atturi attivi tad-demokrazija 
rappreżentattiva tal-Ewropa, sabiex 
jesprimu effettivament il-veduti, l-
opinjonijiet u r-rieda politika taċ-ċittadini 
tal-Unjoni. L-eliġibiltà għall-fondi mill-
baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandha 
għaldaqstant tkun limitata għal partiti 
politiċi Ewropej li jkunu rappreżentati fil-
Parlament Ewropew b’minn tal-anqas 
membru wieħed minn tagħhom jew ikunu 
kisbu livell minimu ta’ appoġġ elettorali 
f’għadd sinifikattiv ta’ Stati Membri fl-
elezzjonijiet l-aktar reċenti tal-Parlament 
Ewropew u għal fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej li japplikaw permezz ta' partit 
politiku Ewropew li jkun rappreżentat fil-
Parlament Ewropew b'minn tal-anqas 
membru wieħed minn tiegħu.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt (b) – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandha tkun rappreżentata f’mill-
inqas kwart tal-Istati Membri, mill-Membri 
tal-Parlament Ewropew jew fil-Parlamenti
nazzjonali, il-parlamenti reġjonali u l-
assembleji reġjonali, jew

(b) hi jew il-partiti membri tagħha 
għandhom ikunu rappreżentati f’mill-
inqas kwart tal-Istati Membri, mill-Membri 
tal-Parlament Ewropew jew mill-Membri 
tal-Parlamenti nazzjonali jew mill-Membri 
tal-Parlamenti reġjonali u l-assembleji li 
huma mogħnija b'setgħat leġiżlattivi u li 
ġew notifikati bħala tali quddiem il-
Parlament Ewropew, jew

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għandha tiżgura rappreżentanza 
ġusta tas-sessi fil-korpi interni tagħhom u 
għandha tippromwovi l-parità bejn is-
sessi fit-tfassil tal-listi elettorali.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċess ta’ elezzjoni demokratika tal-
korpi kollha, u l-proċessi demokratiċi ta’ 
kif dawn jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom, 
b’mod li l-poteri, ir-responsabbiltajiet u l-
għamla ta’ kull wieħed ikunu speċifikati, 
inklużi l-modalitajiet għall-ħatra u t-
tneħħija tal-membri tiegħu u kriterji ċari u 
trasparenti għall-għażla tal-kandidati u l-
elezzjoni ta’ min jokkupa karigi, li l-
mandat tagħhom irid ikun limitat għal 

(d) il-proċess ta’ elezzjoni demokratika tal-
korpi kollha, u l-proċessi demokratiċi ta’ 
kif dawn jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom, 
b’mod li l-poteri, ir-responsabbiltajiet u l-
għamla ta’ kull wieħed ikunu speċifikati, 
inklużi l-modalitajiet għall-ħatra u t-
tneħħija tal-membri tiegħu u kriterji ċari u 
trasparenti għall-għażla tal-kandidati li 
tkun imsejsa fuq proċedura demokratika u 
l-elezzjoni ta’ min jokkupa karigi, li l-
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perjodu ta’ żmien, iżda li jkun jista’ 
jiġġedded,

mandat tagħhom irid ikun limitat għal 
perjodu ta’ żmien, iżda li jkun jista’ 
jiġġedded,

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) obbligu tal-partiti membri li jagħżlu 
kandidati għall-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew fi proċess 
demokratiku u miftuħ li jippermetti lill-
membri kollha tal-partiti li jieħdu sehem 
attivament u passivament fil-proċess tal-
għażla u fid-deċiżjonijiet dwar l-ordni tal-
kandidati fuq il-listi elettorali,

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni 
politika Ewropea għandu jkollhom
għarfien u kapaċità ġuridika sħiħa fl-Istati 
Membri kollha.

Il-partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni 
politika Ewropea għandu jkollhom 
kapaċità ġuridika sħiħa fl-Istati Membri 
kollha.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għal kwistjonijiet mhux irregolati minn 
dan ir-Regolament jew, fejn il-kwistjonijiet 
ikunu parzjalment regolati minnu, f'dawk 
l-aspetti mhux koperti minnu, il-partit 

2. Fi kwistjonijiet li mhumiex irregolati, 
jew li huma rregolati parzjalment minn 
dan ir-Regolament jew mill-istatuti 
rispettivi, il-partit politiku Ewropew u l-
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politiku Ewropew u l-fondazzjoni politika 
Ewropea għandhom ikunu rregolati fl-Istat
Membru fejn ikollhom is-sede tagħhom
minn dawk il-liġijiet nazzjonali 
applikabbli għall-forma ġuridika 
msemmija fl-istatuti tal-partit jew tal-
fondazzjoni. L-attivitajiet imwettqa minn 
partit politiku Ewropew u minn 
fondazzjoni politika Ewropea fi Stati 
Membri oħra għandhom jiġu rregolati mil-
liġijiet nazzjonali rilevanti ta’ dawk l-Istati 
Membri.

fondazzjoni politika Ewropea għandhom 
ikunu rregolati mil-liġijiet tal-Istat
Membru fejn ikollhom is-sede tagħhom. L-
attivitajiet imwettqa minn partit politiku 
Ewropew u minn fondazzjoni politika 
Ewropea fi Stati Membri oħra għandhom 
jiġu rregolati mil-liġijiet nazzjonali 
rilevanti ta’ dawk l-Istati Membri.

Emenda 11

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 ir-referenda 
jitrattaw kwistjonijiet relatati mal-Unjoni 
Ewropea.
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