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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei de regulament privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Propunerea cuprinde câteva 
sugestii importante ce se regăsesc în rezoluția PE din aprilie 2011, prevăzând, așadar, 
posibilitatea unei recunoașteri depline și funcționale a rolului partidelor politice în cadrul UE, 
așa cum se stipulează în Tratatul de la Lisabona (articolul 10 din TUE) și în Carta drepturilor 
fundamentale. 

Noua personalitate juridică a partidelor politice europene reprezintă unul dintre punctele 
centrale de interes pentru Comisia pentru afaceri juridice. Conform legislației Uniunii, 
personalitatea juridică, așa cum este prezentată în propunere, este definită ca înglobând și 
completând o personalitate juridică preexistentă ce face obiectul legislației naționale. Scopul 
este de a se evita „standardele duble” în statele membre între, pe de o parte, normele care se 
aplică partidelor naționale și, pe de altă parte, alte criterii ce privesc partidele europene. Prin 
aceasta se are în vedere, de asemenea, reducerea la minimum a reticenței statelor membre față 
de propunere.

De fapt, înainte de a putea fi înregistrate pentru a obține personalitate juridică în conformitate 
cu legislația Uniunii, partidul sau fundația trebuie să aibă deja personalitate juridică în 
conformitate cu legislația unui stat membru (asociație sau altă entitate) și trebuie să își aibă 
sediul în respectivul stat membru. 

În ceea ce privește competențele Comisiei pentru afaceri juridice, normele privind guvernarea 
internă sunt, de asemenea, deosebit de importante, deoarece stabilesc criterii comune avansate 
în ceea ce privește responsabilitatea și transparența și, de asemenea, fac posibil un efect 
pozitiv de diseminare asupra normelor și conduitei interne a partidelor naționale. 

Propunerea sugerează elementele care trebuie abordate în cadrul statutului pentru a garanta o 
funcționare democratică pe plan intern, cum ar fi drepturile și obligațiile asociate calității de 
membru, funcționarea adunării generale, procesele decizionale și cele aferente alegerilor 
pentru toate celelalte organe de conducere. De asemenea, referirea la posibilitatea de a radia 
un partid din registru pentru nerespectarea normelor minime privind democrația internă este, 
cu siguranță, foarte importantă în acest sens.

Programarea dezbaterii cu privire la propunere în cadrul Parlamentului European este extrem 
de importantă pentru Comisia pentru afaceri juridice: pentru a garanta adoptarea efectivă a 
regulamentului, Comisia pentru afaceri juridice recomandă adoptarea în timp util a poziției 
Parlamentului European în vederea pregătirii alegerilor europene din primăvara anului 2014.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Partidele și fundațiile politice 
europene ar trebui să aibă dreptul de a-și 
angaja personalul în temeiul articolului 2 
litera (c) din Regimul aplicabil celorlalți 
agenți ai Uniunii Europene, în condiții de 
egalitate cu grupurile politice ale 
Parlamentului European.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora, care doresc să obțină 
recunoașterea ca atare la nivel european 
prin intermediul unui statut juridic 
european și să primească fonduri publice 
din bugetul general al Uniunii Europene, ar 
trebui să respecte anumite principii și să 
îndeplinească anumite condiții. În special, 
este necesar ca partidele politice europene 
și fundațiile politice europene afiliate 
acestora să respecte valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

(10) Partidele politice europene și 
fundațiile politice europene afiliate 
acestora, care doresc să obțină 
recunoașterea ca atare la nivel european 
prin intermediul unui statut juridic 
european și să primească fonduri publice 
din bugetul general al Uniunii Europene, ar 
trebui să respecte anumite principii și să 
îndeplinească anumite condiții. În special, 
este necesar ca partidele politice europene 
și fundațiile politice europene afiliate 
acestora să respecte valorile pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană, astfel cum 
sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Pentru a permite unor noi 
formațiuni să intre în competiția politică 
și, astfel, să contribuie la o viață 
democratică vibrantă în Uniunea 
Europeană, precum și pentru a asigura că 
un număr maxim de alianțe de partid 
intră sub incidența normelor în materie 
de transparență și de supraveghere din 
prezentul regulament, pragul de 
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înregistrare a unui partid politic european 
ar trebui să fie ușor de atins pentru 
alianțele politice transnaționale bine 
organizate din punct de vedere oficial, 
fără condiția prealabilă a succesului 
electoral.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui să fie stabilite principiile și 
cerințele minime privind guvernarea și 
organizarea internă a partidelor politice 
europene, în special pentru asigurarea 
angajamentului și respectarea standardelor 
ridicate ale democrației interne de partid. 
Statutul unui partid politic european sau al 
unei fundații politice europene ar trebui să 
conțină, de asemenea, o serie de dispoziții 
administrative și juridice de bază.

(11) Ar trebui să fie stabilite principiile și 
cerințele minime privind guvernarea și 
organizarea internă a partidelor politice 
europene, în special pentru asigurarea 
angajamentului și respectarea standardelor 
ridicate ale democrației interne de partid, 
îndeosebi în ceea ce privește procedurile 
de selectare a candidaților și de alcătuire 
a listelor electorale pentru alegerile în 
Parlamentul European prin partidele lor 
membre constitutive. Statutul unui partid 
politic european sau al unei fundații 
politice europene ar trebui să conțină, de 
asemenea, o serie de dispoziții 
administrative și juridice de bază.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din 
bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să se limiteze la partidele politice 
europene și la fundațiile politice europene 
afiliate acestora, care au fost recunoscute 
ca atare și care au obținut un statut juridic 
european. Cu toate că este crucial să se 
asigure că nu se prevăd condiții excesive 
pentru înființarea unui partid politic 

(12) Eligibilitatea pentru finanțare din 
bugetul general al Uniunii Europene ar 
trebui să se limiteze la partidele politice 
europene și la fundațiile politice europene 
afiliate acestora, care au fost recunoscute 
ca atare și care au obținut un statut juridic 
european. Cu toate că este crucial să se 
asigure că nu se prevăd condiții excesive 
pentru înființarea unui partid politic 
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european și că acestea pot fi îndeplinite în 
cel mai scurt timp de către alianțele 
transnaționale, organizate și serioase, de 
partide politice sau de persoane fizice sau 
ambele, este necesar să se stabilească, de 
asemenea, criterii proporționale de alocare 
a unor resurse limitate din bugetul UE, care 
să demonstreze în mod obiectiv ambiția 
europeană și sprijinul electoral efectiv al 
unui partid politic european. Un astfel de 
criteriu se întemeiază cel mai bine pe 
rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 
European, la care partidele politice 
europene au obligația de a participa în 
temeiul prezentului regulament, astfel încât 
să se ofere un indiciu clar cu privire la 
recunoașterea electorală a unui partid 
politic european. Criteriul ar trebui să 
reflecte rolul Parlamentului European de 
reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, 
atribuit în temeiul articolului 10 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, precum și obiectivul partidelor 
politice europene de a participa pe deplin la 
viața democratică a Uniunii și de a deveni 
actori activi în democrația reprezentativă a 
Europei, pentru a exprima în mod real 
părerile, opiniile și voința politică a 
cetățenilor Uniunii. Prin urmare, 
eligibilitatea pentru finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene ar trebui 
limitată la partidele politice europene care 
sunt reprezentate în Parlamentul European 
de cel puțin unul dintre membrii săi și la 
fundațiile politice europene care depun o 
solicitare printr-un partid politic european 
care este reprezentat în Parlamentul 
European de cel puțin unul dintre membrii 
săi.

european și că acestea pot fi îndeplinite în 
cel mai scurt timp de către alianțele 
transnaționale, organizate și serioase, de 
partide politice sau de persoane fizice sau 
ambele, este necesar să se stabilească, de 
asemenea, criterii proporționale de alocare 
a unor resurse limitate din bugetul UE, care 
să demonstreze în mod obiectiv ambiția 
europeană și sprijinul electoral efectiv al 
unui partid politic european. Un astfel de 
criteriu se întemeiază cel mai bine pe 
rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 
European, la care partidele politice 
europene au obligația de a participa în 
temeiul prezentului regulament, astfel încât 
să se ofere un indiciu clar cu privire la 
recunoașterea electorală a unui partid 
politic european. Criteriul ar trebui să 
reflecte rolul Parlamentului European de 
reprezentare directă a cetățenilor Uniunii, 
atribuit în temeiul articolului 10 alineatul 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, precum și obiectivul partidelor 
politice europene de a participa pe deplin la 
viața democratică a Uniunii și de a deveni 
actori activi în democrația reprezentativă a 
Europei, pentru a exprima în mod real 
părerile, opiniile și voința politică a 
cetățenilor Uniunii. Prin urmare, 
eligibilitatea pentru finanțare din bugetul 
general al Uniunii Europene ar trebui 
limitată la partidele politice europene care 
sunt reprezentate în Parlamentul European 
de cel puțin unul dintre membrii săi sau 
care au obținut un nivel minim de sprijin 
electoral într-un număr semnificativ de 
state membre la ultimele alegeri pentru 
Parlamentul European, și la fundațiile 
politice europene care depun o solicitare 
printr-un partid politic european care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi.
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Amendamentul 5

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, ea sau 
partidele din care este constituită, în cel 
puțin un sfert din statele membre, de 
deputați în Parlamentul European, de
deputați în parlamentele naționale sau de
deputați în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale cărora li s-au atribuit 
competențe legislative și au fost notificate 
ca atare Parlamentului European sau

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) trebuie să garanteze reprezentarea 
genurilor în cadrul organismelor sale 
interne și să promoveze paritatea de gen 
în ceea ce privește componența listelor 
electorale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alegeri democratice și procese 
decizionale democratice pentru toate 
celelalte organe de conducere, precizând 
pentru fiecare dintre acestea competențele, 
responsabilitățile și componența acestor 
organe, inclusiv modalitățile de numire și 
destituire a membrilor, precum și criterii 
clare și transparente pentru selectarea 
candidaților și alegerea titularilor de 

(d) alegeri democratice și procese 
decizionale democratice pentru toate 
celelalte organe de conducere, precizând 
pentru fiecare dintre acestea competențele, 
responsabilitățile și componența acestor 
organe, inclusiv modalitățile de numire și 
destituire a membrilor, precum și criterii 
clare și transparente pentru selectarea 
candidaților, care se întemeiază pe o 
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funcții, al căror mandat trebuie să fie 
limitat în timp, dar poate fi reînnoit;

procedură democratică, și alegerea 
titularilor de funcții, al căror mandat 
trebuie să fie limitat în timp, dar poate fi 
reînnoit;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o obligație a partidelor sale membre 
de a selecta candidații pentru alegerile 
pentru Parlamentul European în cadrul 
unui proces deschis și democratic, care 
permite tuturor membrilor de partid să ia 
parte în mod activ și pasiv la procesul de 
selectare și la deciziile referitoare la 
ordinea candidaților pe listele electorale;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 9

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 capacitate juridică 
deplină în toate statele membre.

Amendamentul 10

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 

(2) Pentru chestiuni pe care prezentul 
regulament sau statutele lor respective nu 
le reglementează sau le reglementează 
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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.

parțial, partidul politic european și fundația 
politică europeană se află sub incidența 
legislației statului membru în care își au 
sediul. 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.

Amendamentul 11

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 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale.

(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 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale, cu excepția cazului în care aceste 
referendumuri privesc aspecte legate de 
Uniunea Europeană.
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