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Emenda 6
Klaus-Heiner Lehne

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 2 c) tal-
Kundizzjonijiet ta' Impjieg tal-Ħaddiema 
l-Oħra tal-Komunitajiet Ewropej bl-istess 
kondizzjonijiet bħall-gruppi politiċi tal-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 7
Gerald Häfner

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-
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kontestazzjoni politika u b'hekk 
jikkontribwixxu għal ħajja demokratika 
vibranti fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll ħalli 
jkun żgurat li jkun l-għadd massimu ta’ 
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.

Or. en

Emenda 8
Gerald Häfner

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, l-aktar 
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.

Or. en

Emenda 9
Gerald Häfner
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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-
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 

(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-
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-
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Ewropew li jkun rappreżentat fil-Parlament 
Ewropew b'minn tal-anqas membru wieħed 
minn tiegħu.

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.

Or. en

Emenda 10
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Minħabba raġunijiet ta’ trasparenza, u 
sabiex jissaħħaħ l-iskrutinju u r-
responsabbilizzazzjoni demokratika tal-
partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej, informazzjoni li titqies 
bħala li tkun ta’ interess pubbliku 
sostanzjali, marbuta b’mod notevoli mal-
istatuti, is-sħubija, id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji, id-donaturi u d-donazzjonijiet, 
[il-kontribuzzjonijiet] u l-għotjiet irċevuti 
mill-baġit tal-Unjoni, kif ukoll 
informazzjoni marbuta ma’ deċiżjonijiet 
meħuda mill-Parlament Ewropew dwar ir-
reġistrazzjoni, l-iffinanzjar u l-penali, 
għandhom ikunu ppubblikati. L-aktar mod 
effettiv għall-promozzjoni ta’ 
kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ 
kompetizzjoni u għall-kompetizzjoni ġusta 
bejn il-forzi politiċi, u biex jitħarsu l-
proċessi miftuħa, trasparenti u demokratiċi 
leġiżlattivi u elettorali, huwa li jiġi stabbilit 
qafas regolatorju biex jiġi żgurat li din l-
informazzjoni tkun disponibbli b’mod 
pubbliku, biex b’hekk tissaħħaħ il-fiduċja 
taċ-ċittadini u tal-votanti fid-demokrazija 
rappreżentattiva Ewropea, u, b’mod aktar 
wiesa’, ma jitħalliex li jseħħu l-korruzzjoni 
u l-abbużi tal-poter. F’konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, l-obbligu li 

(19) Minħabba raġunijiet ta’ trasparenza, u 
sabiex jissaħħaħ l-iskrutinju u r-
responsabbilizzazzjoni demokratika tal-
partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej, informazzjoni li titqies 
bħala li tkun ta’ interess pubbliku 
sostanzjali, marbuta b’mod notevoli mal-
istatuti, is-sħubija, id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji, id-donaturi u d-donazzjonijiet, 
[il-kontribuzzjonijiet] u l-għotjiet irċevuti 
mill-baġit tal-Unjoni, kif ukoll 
informazzjoni marbuta ma’ deċiżjonijiet 
meħuda mill-Kummissjoni dwar ir-
reġistrazzjoni, l-iffinanzjar u l-penali, 
għandhom ikunu ppubblikati. L-aktar mod 
effettiv għall-promozzjoni ta’ 
kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ 
kompetizzjoni u għall-kompetizzjoni ġusta 
bejn il-forzi politiċi, u biex jitħarsu l-
proċessi miftuħa, trasparenti u demokratiċi 
leġiżlattivi u elettorali, huwa li jiġi stabbilit 
qafas regolatorju biex jiġi żgurat li din l-
informazzjoni tkun disponibbli b’mod 
pubbliku, biex b’hekk tissaħħaħ il-fiduċja 
taċ-ċittadini u tal-votanti fid-demokrazija 
rappreżentattiva Ewropea, u, b’mod aktar 
wiesa’, ma jitħalliex li jseħħu l-korruzzjoni 
u l-abbużi tal-poter. F’konformità mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, l-obbligu li 
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tiġi ppubblikata l-identità ta’ persuni fiżiċi 
m’għandux japplika fil-każ ta’ dawk il-
membri ta’ partit politiku Ewropew li ma 
jkunux taw il-kunsens espliċitu tagħhom 
għall-pubblikazzjoni jew fil-każ ta’ 
donazzjonijiet li ma jkunux jaqbżu EUR 
1 000 fis-sena kull donatur. Ukoll 
f’konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, l-informazzjoni dwar id-
donazzjonijiet għandha tiġi ppubblikata 
kull sena, ħlief matul kampanji elettorali 
għall-Parlament Ewropew jew fil-każ ta’ 
donazzjonijiet li jkunu jaqbżu EUR 12 000, 
meta l-pubblikazzjoni għandha ssir bla telf 
ta' żmien.

tiġi ppubblikata l-identità ta’ persuni fiżiċi 
m’għandux japplika fil-każ ta’ dawk il-
membri ta’ partit politiku Ewropew li ma 
jkunux taw il-kunsens espliċitu tagħhom 
għall-pubblikazzjoni jew fil-każ ta’ 
donazzjonijiet li ma jkunux jaqbżu EUR 
1 000 fis-sena kull donatur. Ukoll 
f’konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, l-informazzjoni dwar id-
donazzjonijiet għandha tiġi ppubblikata 
kull sena, ħlief matul kampanji elettorali 
għall-Parlament Ewropew jew fil-każ ta’ 
donazzjonijiet li jkunu jaqbżu EUR 12 000, 
meta l-pubblikazzjoni għandha ssir bla telf 
ta' żmien.

Or. en

Emenda 11
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, 
huwa xieraq li jiġi ċċarat li l-Parlament 
Ewropew, il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej, l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex 
jeżerċitaw kontroll fuq aspetti relatati mal-
iffinanzjar tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej, u partijiet 
terzi oħra rilevanti msemmija jew stipulati 
f’dan ir-Regolament huma l-kontrolluri 
tad-dejta fi ħdan it-tifsira tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001 jew id-Direttiva 
95/46/KE. Huwa neċessarju wkoll li jiġi 
speċifikat il-perjodu massimu li fih huma 
jistgħu jżommu dejta personali miġbura 
għall-għanijiet li tiġi żgurata l-legalità, ir-
regolarità u t-trasparenza tal-finanzjament 
tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej u s-sħubija 
tal-partiti politiċi Ewropej. Fil-kapaċità 

(23) Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, 
huwa xieraq li jiġi ċċarat li l-Kummissjoni, 
il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej, l-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex 
jeżerċitaw kontroll fuq aspetti relatati mal-
iffinanzjar tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej, u partijiet 
terzi oħra rilevanti msemmija jew stipulati 
f’dan ir-Regolament huma l-kontrolluri 
tad-dejta fi ħdan it-tifsira tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001 jew id-Direttiva 
95/46/KE. Huwa neċessarju wkoll li jiġi 
speċifikat il-perjodu massimu li fih huma 
jistgħu jżommu dejta personali miġbura 
għall-għanijiet li tiġi żgurata l-legalità, ir-
regolarità u t-trasparenza tal-finanzjament 
tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej u s-sħubija 
tal-partiti politiċi Ewropej. Fil-kapaċità 
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tagħhom bħala kontrolluri tad-dejta, il-
Parlament Ewropew, il-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u l-partijiet terzi relevanti 
jeħtieġ li jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jikkonformaw mal-obbligi imposti bir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 u bid-
Direttiva 95/46/KE, b’mod partikolari 
dawk dwar il-legalità tal-ipproċessar, is-
sigurtà tal-attivitajiet ta’ pproċessar, l-għoti 
ta’ informazzjoni u d-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta li jkollhom aċċess għad-dejta 
personali tagħhom, kif ukoll biex jiksbu 
korrezzjoni u tħassir tad-dejta personali 
tagħhom.

tagħhom bħala kontrolluri tad-dejta, il-
Parlament Ewropew, il-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u l-partijiet terzi relevanti 
jeħtieġ li jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex 
jikkonformaw mal-obbligi imposti bir-
Regolament (KE) Nru 45/2001 u bid-
Direttiva 95/46/KE, b’mod partikolari 
dawk dwar il-legalità tal-ipproċessar, is-
sigurtà tal-attivitajiet ta’ pproċessar, l-għoti 
ta’ informazzjoni u d-drittijiet tas-suġġetti 
tad-dejta li jkollhom aċċess għad-dejta 
personali tagħhom, kif ukoll biex jiksbu 
korrezzjoni u tħassir tad-dejta personali 
tagħhom.

Or. en

Emenda 12
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Għandhom jiġu stabbiliti regoli u 
proċeduri speċifiċi għad-distribuzzjoni tal-
approprjazzjonijiet disponibbli kull sena 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, 
b’mod li jitqiesu, minn naħa waħda, in-
numru ta’ benefiċjarji u, min-naħa l-oħra, 
is-sehem ta’ membri eletti fil-Parlament 
Ewropew ta’ kull partit politiku Ewropew 
benefiċjarju u, b’estensjoni, tal-fondazzjoni 
politika Ewropea rispettiva affiljata 
miegħu. Dawn ir-regoli għandhom 
jipprovdu għal trasparenza stretta, 
kontabilità, verifika u kontroll finanzjarju 
tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej affiljati 
magħhom, kif ukoll għal dispożizzjonijiet 
ta’ awditjar mill-Parlament Ewropew u 
mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll 
sanzjonijiet proporzjonati, inkluż fil-każ ta’ 

(25) Għandhom jiġu stabbiliti regoli u 
proċeduri speċifiċi għad-distribuzzjoni tal-
approprjazzjonijiet disponibbli kull sena 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, 
b’mod li jitqiesu, minn naħa waħda, in-
numru ta’ benefiċjarji u, min-naħa l-oħra, 
is-sehem ta’ membri eletti fil-Parlament 
Ewropew ta’ kull partit politiku Ewropew 
benefiċjarju u, b’estensjoni, tal-fondazzjoni 
politika Ewropea rispettiva affiljata 
miegħu. Dawn ir-regoli għandhom 
jipprovdu għal trasparenza stretta, 
kontabilità, verifika u kontroll finanzjarju 
tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej affiljati 
magħhom, kif ukoll għal dispożizzjonijiet 
ta’ awditjar mill-Kummissjoni u mill-Qorti 
tal-Awdituri kif ukoll sanzjonijiet 
proporzjonati, inkluż fil-każ ta’ ksur minn 
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ksur minn xi partit politiku Ewropew jew 
minn xi fondazzjoni politika Ewropea tal-
valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni.

xi partit politiku Ewropew jew minn xi 
fondazzjoni politika Ewropea tal-valuri li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni.

Or. en

Emenda 13
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Il-Parlament Ewropew għandu 
jivverifika b’mod regolari li l-
kundizzjonijiet u l-obbligi marbuta mar-
reġistrazzjoni u l-iffinanzjar tal-partiti 
politiċi Ewropej jew tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej jibqgħu jiġu rispettati. Din 
il-verifika għandha ssir kull sena, jew wara 
talba mmotivata minn kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika. Deċiżjonijiet relatati 
mar-rispett tal-valuri li fuqhom hija 
bbażata l-Unjoni għandhom jittieħdu biss 
skont proċedura mfassla speċifikament 
għal dan il-għan, u b’konsultazzjoni ma’ 
kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti.

(26) Il-Kummissjoni tivverifika b’mod 
regolari li l-kundizzjonijiet u l-obbligi 
marbuta mar-reġistrazzjoni u l-iffinanzjar 
tal-partiti politiċi Ewropej jew tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej jibqgħu 
jiġu rispettati. Din il-verifika għandha ssir 
kull sena, jew wara talba mmotivata minn 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika u 
għandha ssir meta jitlobha l-Parlament 
Ewropew. Deċiżjonijiet relatati mar-rispett 
tal-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni 
għandhom jittieħdu biss skont proċedura 
mfassla speċifikament għal dan il-għan, u 
b’konsultazzjoni ma’ kumitat ta’ persuni 
eminenti indipendenti. Id-deċiżjonijiet 
għar-revoka tal-istatus ta’ partit politiku 
Ewropew jew ta’ fondazzjoni politika 
Ewropea jista’ jsir appell minnhom 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea skont it-termini tal-
Artikolu 263 TFUE.

Or. en

Emenda 14
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Premessa 27
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Għajnuna teknika li għandha tingħata 
mill-Parlament Ewropew lill-partiti 
politiċi Ewropej għandha tkun iggwidata 
mill-prinċipju tat-trattament ugwali, 
għandha tingħata b’fattura u bi ħlas u 
għandha tkun soġġetta għal rapport 
pubbliku regolari.

(27) Għajnuna teknika li għandha tingħata 
mill-Kummissjoni lill-partiti politiċi 
Ewropej għandha tkun iggwidata mill-
prinċipju tat-trattament ugwali, għandha 
tingħata b’fattura u bi ħlas u għandha tkun 
soġġetta għal rapport pubbliku regolari.

Or. en

Emenda 15
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1

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) għandha tikkonsisti
f’organizzazzjonijiet membri li jkunu 
rikonoxxuti bil-liġi bħala partiti 
nazzjonali u/jew reġjonali f’mill-anqas 
kwart mill-Istati Membri,

Or. en

Emenda 16
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 1

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) għandha tkun rappreżentata f’mill-inqas 
kwart tal-Istati Membri, mill-Membri tal-
Parlament Ewropew jew, permezz tal-
partiti membri tiegħu, fil-Parlamenti 
nazzjonali, il-parlamenti reġjonali u l-
assembleji reġjonali, jew
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Or. fi

Emenda 17
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

trid tkun irċeviet, f’minn tal-anqas kwart 
tal-Istati Membri, mill-inqas tlieta fil-mija 
tal-voti mitfugħa f’kull wieħed minn dawk 
l-Istati Membri fl-aktar elezzjonijiet 
reċenti għall-Parlament Ewropew,

imħassar

Or. en

Emenda 18
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

trid tkun irċeviet, f’minn tal-anqas kwart 
tal-Istati Membri, mill-inqas tlieta fil-mija 
tal-voti mitfugħa f’kull wieħed minn dawk 
l-Istati Membri fl-aktar elezzjonijiet 
reċenti għall-Parlament Ewropew,

imħassar

Or. fi

Emenda 19
Klaus-Heiner Lehne

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d
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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 
perjodu ta’ żmien, iżda li jkun jista’ 
jiġġedded,

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

Or. en

Emenda 20
Gerald Häfner

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,

Or. en

Emenda 21
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew għandu 
jistabbilixxi reġistru (minn hawn 'il 
quddiem imsejjaħ “ir-Reġistru”) għall-
finijiet tar-reġistrazzjoni ta’ partit politiku 
Ewropew u ta’ fondazzjoni politika 
Ewropea.

1. Il-Kummissjoni tistabbilixxi reġistru 
(minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “ir-
Reġistru”) għall-finijiet tar-reġistrazzjoni 
ta’ partit politiku Ewropew u ta’ 
fondazzjoni politika Ewropea.

Or. en

Emenda 22
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tirreġistra l-istatuti tagħha, 
alleanza politika, kif definita fl-Artikolu 2 
il-punt (2), jew il-fondazzjoni politika 
affiljata ma’ partit politiku Ewropew 
għandha tippreżenta applikazzjoni lill-
Parlament Ewropew.

2. Sabiex tirreġistra l-istatuti tagħha, 
alleanza politika, kif definita fl-Artikolu 2 
il-punt (2), jew il-fondazzjoni politika 
affiljata ma’ partit politiku Ewropew 
għandha tippreżenta applikazzjoni lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 23
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-
Parlament Ewropew għandu jadotta 
deċiżjoni, li għandu jippubblika f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 
flimkien mal-istatuti tal-partit jew tal-
fondazzjoni jew, meta applikazzjoni ma 

5. Fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, il-
Kummissjoni tadotta deċiżjoni, li 
tippubblikaha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, flimkien mal-istatuti tal-
partit jew tal-fondazzjoni jew, meta 
applikazzjoni ma tkunx ġiet approvata, ir-
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tkunx ġiet approvata, ir-raġunijiet għar-
rifjut.

raġunijiet għar-rifjut.

Or. en

Emenda 24
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe emenda għad-dokumenti 
jew l-istatuti li tiġi ppreżentata bħala parti 
mill-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni skont 
il-paragrafu 3 għandha tiġi nnotifikata lill-
Parlament Ewropew fi żmien erba’ 
ġimgħat.

6. Kwalunkwe emenda għad-dokumenti 
jew l-istatuti li tiġi ppreżentata bħala parti 
mill-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni skont 
il-paragrafu 3 għandha tiġi nnotifikata lill-
Kummissjoni fi żmien erba’ ġimgħat.

Or. en

Emenda 25
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-lista aġġornata tal-membri ta’ partit 
politiku Ewropew, annessa mal-istatuti tal-
partit skont l-Artikolu 4(2), għandha 
tintbagħat lill-Parlament Ewropew fuq 
bażi annwali, iżda fi żmien erba’ ġimgħat 
wara li tkun saret kwalunkwe bidla li bħala 
konsegwenza tagħha l-partit politiku 
Ewropew jista’ ma jkunx jibqa’ jissodisfa 
r-rekwiżit fl-Artikolu 3(1)(b).

7. Il-lista aġġornata tal-membri ta’ partit 
politiku Ewropew, annessa mal-istatuti tal-
partit skont l-Artikolu 4(2), għandha 
tintbagħat lill-Kummissjoni fuq bażi 
annwali, iżda fi żmien erba’ ġimgħat wara 
li tkun saret kwalunkwe bidla li bħala 
konsegwenza tagħha l-partit politiku 
Ewropew jista’ ma jkunx jibqa’ jissodisfa 
r-rekwiżit fl-Artikolu 3(1)(b).

Or. en
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Emenda 26
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni tirrapporta, fuq bażi 
ta’ kull sena, lill-Parlament Ewropew 
dwar it-tagħrif relevanti kollu li tkun 
irċeviet kif hemm dispost fil-paragrafi 
mit-3 sa 7 ta’ dan l-artikolu. Tgħarraf lill-
Parlament Ewropew minnufih dwar xi 
bidliet li setgħu laqtu b’mod sinifikattiv is-
sodisfaċiment tal-kondizzjonijiet għar-
reġistrazzjoni skont it-termini tal-artikoli 
3 sa 5.

Or. en

Emenda 27
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew għandu 
jivverifika kull sena li l-kundizzjonijiet u r-
rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 3, 4 u 5 jkunu 
għadhom qed jiġu rispettati mill-partiti 
politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej.

1. Il-Kummissjoni tivverifika kull sena li l-
kundizzjonijiet u r-rekwiżiti stipulati fl-
Artikoli 3, 4 u 5 jkunu għadhom qed jiġu 
rispettati mill-partiti politiċi Ewropej u 
mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej.

Or. en

Emenda 28
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull meta jkun mitlub biex jagħmel 
hekk minn kwart mill-membri tiegħu, li 
jkunu jirrappreżentaw mill-inqas tliet 
gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, il-
Parlament Ewropew għandu jiddeċiedi 
b’maġġoranza tal-membri tiegħu jekk il-
kundizzjoni fl-Artikolu 3(1)(c) għal partit 
politiku Ewropew u fl-Artikolu 3(2)(c) 
għal fondazzjoni politika Ewropea tkunx 
għadha qed tiġi rispettata.

2. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċidi jekk il-
kundizzjoni fl-Artikolu 3(1)(c) għal partit 
politiku Ewropew u fl-Artikolu 3(2)(c) 
għal fondazzjoni politika Ewropea tkunx 
għadha qed tiġi rispettata.

Or. fi

Emenda 29
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull meta jkun mitlub biex jagħmel 
hekk minn kwart mill-membri tiegħu, li 
jkunu jirrappreżentaw mill-inqas tliet 
gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, il-
Parlament Ewropew għandu jiddeċiedi 
b’maġġoranza tal-membri tiegħu jekk il-
kundizzjoni fl-Artikolu 3(1)(c) għal partit 
politiku Ewropew u fl-Artikolu 3(2)(c) 
għal fondazzjoni politika Ewropea tkunx 
għadha qed tiġi rispettata.

2. Kull meta jkun mitlub biex jagħmel 
hekk minn kwart mill-membri tiegħu, li 
jkunu jirrappreżentaw mill-inqas tliet 
gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, il-
Parlament Ewropew għandu jiddeċiedi 
b’maġġoranza tal-membri tiegħu jekk iqisx 
il-kundizzjoni fl-Artikolu 3(1)(c) għal 
partit politiku Ewropew u fl-Artikolu 
3(2)(c) għal fondazzjoni politika Ewropea 
tkunx għadha qed tiġi rispettata.

Or. en

Emenda 30
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jasal għad-deċiżjoni tiegħu, il-
Parlament Ewropew għandu jisma’ lir-
rappreżentanti tal-partit politiku Ewropew 
jew tal-fondazzjoni politika Ewropea 
kkonċernati u jitlob lil kumitat ta’ persuni 
eminenti indipendenti sabiex dan jagħti
opinjoni dwar is-suġġett fi żmien perjodu 
raġonevoli.

Qabel ma jasal għad-deċiżjoni tiegħu, il-
Kummissjoni tisma’ lir-rappreżentanti tal-
partit politiku Ewropew jew tal-
fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati 
u jitlob lil kumitat ta’ persuni eminenti 
indipendenti sabiex dan jagħti opinjoni 
dwar is-suġġett fi żmien perjodu 
raġonevoli.

Or. fi

Emenda 31
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista’, 
f’kull ħin, tippreżenta talba mmotivata u 
dovutement ġustifikata lill-Parlament 
Ewropew sabiex jivverifika jekk 
għadhomx qed jiġu rrispettati xi 
kundizzjoni jew obbligu, waħda jew ħafna, 
msemmija fil-paragrafu 1. Kwalunkwe 
ksur tal-valuri li fuqhom hi msejsa l-Unjoni 
minn partit politiku Ewropew, inkluż mill-
membri tiegħu, jew minn fondazzjoni 
politika Ewropea, jista’ jiġi stabbilit biss 
skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

3. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista’, 
f’kull ħin, tippreżenta talba mmotivata u 
debitament ġustifikata lill-Kummissjoni 
ħalli tivverifika jekk għadhomx qed jiġu 
rrispettati xi kundizzjoni jew obbligu, 
waħda jew ħafna, msemmija fil-paragrafu 
1. Kwalunkwe ksur tal-valuri li fuqhom hi 
msejsa l-Unjoni minn partit politiku 
Ewropew, inkluż mill-membri tiegħu, jew 
minn fondazzjoni politika Ewropea, jista’ 
jiġi stabbilit biss skont il-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. fi

Emenda 32
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista’, 3. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista’, 
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f’kull ħin, tippreżenta talba mmotivata u 
dovutement ġustifikata lill-Parlament 
Ewropew sabiex jivverifika jekk 
għadhomx qed jiġu rrispettati xi 
kundizzjoni jew obbligu, waħda jew ħafna, 
msemmija fil-paragrafu 1. Kwalunkwe 
ksur tal-valuri li fuqhom hi msejsa l-Unjoni 
minn partit politiku Ewropew, inkluż mill-
membri tiegħu, jew minn fondazzjoni 
politika Ewropea, jista’ jiġi stabbilit biss 
skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

f’kull ħin, tippreżenta talba mmotivata u 
debitament ġustifikata lill-Kummissjoni 
ħalli tivverifika jekk għadhomx qed jiġu 
rrispettati xi kundizzjoni jew obbligu, 
waħda jew ħafna, msemmija fil-paragrafu 
1. Kwalunkwe ksur tal-valuri li fuqhom hi 
msejsa l-Unjoni minn partit politiku 
Ewropew, inkluż mill-membri tiegħu, jew 
minn fondazzjoni politika Ewropea, jista’ 
jiġi stabbilit biss skont il-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 33
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk il-Kummissjoni tikkonkludi li l-
kondizzjonijiet fl-Artikolu 3(1)(c) għar-
reġistrazzjoni ta’ partit politiku Ewropew 
u fl-Artikolu 3(2)(c) għar-reġistrazzjoni 
ta’ fondazzjoni politika Ewropea ma 
jibqgħux aktar sodisfatti jew wara talba 
mill-Parlament Ewropew skont it-termini 
tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, allura 
tiddeċidi jekk iżommx l-istatus ta' 
reġistrazzjoni jew le.

Or. en

Emenda 34
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-Parlament Ewropew isib li xi 4. Jekk il-Kummissjoni ssib li xi waħda 
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waħda mill-kundizzjonijiet jew ir-rekwiżiti 
msemmija fil-paragrafu 1 ma jkunux 
għadhom qed jiġu rispettati, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 
11 jew fl-Artikolu 22, jew fit-tnejn, b'mod 
li jitqiesu wkoll kif jixraq id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23.

mill-kundizzjonijiet jew ir-rekwiżiti 
msemmija fil-paragrafu 1 ma jkunux 
għadhom qed jiġu rispettati, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 
11 jew fl-Artikolu 22, jew fit-tnejn, b'mod 
li jitqiesu wkoll kif jixraq id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23.

Or. en

Emenda 35
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew għandu jadotta
deċiżjoni dwar it-terminazzjoni tal-istatus 
ġuridiku Ewropew u t-tneħħija mir-
Reġistru.

2. Il-Kummissjoni tadotta deċiżjoni dwar 
it-terminazzjoni tal-istatus ġuridiku 
Ewropew u t-tneħħija mir-Reġistru.

Or. en

Emenda 36
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Partit politiku Ewropew irreġistrat skont 
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, li jkun rappreżentat 
fil-Parlament Ewropew b'minn tal-inqas 
wieħed mill-membri tiegħu, u li ma jkunx 
f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ 
esklużjoni msemmija fl-Artikolu [93] tar-
Regolament Finanzjarju jista’ japplika 
għall-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea, f’konformità mat-termini u l-
kundizzjonijiet ippubblikati mill-Parlament 

1. Partit politiku Ewropew irreġistrat skont 
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti 
f’dan ir-Regolament, li jkun rappreżentat 
fil-Parlament Ewropew b'minn tal-inqas 
wieħed mill-membri tiegħu jew ikun kiseb 
mill-anqas 1% tal-vot fl-aħħar 
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew 
f’mill-anqas kwart mill-Istati Membri, u li 
ma jkunx f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ 
esklużjoni msemmija fl-Artikolu [93] tar-
Regolament Finanzjarju jista’ japplika 
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Ewropew f’sejħa għal [kontribuzzjonijiet]. għall-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea, f’konformità mat-termini u l-
kundizzjonijiet ippubblikati mill-Parlament 
Ewropew f’sejħa għal [kontribuzzjonijiet].

Or. en

Emenda 37
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej għandhom, fil-mument 
tal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji annwali tagħhom lill-Parlament 
Ewropew, skont l-Artikolu 19, jittrażmettu 
wkoll lista tad-donaturi kollha bid-
donazzjonijiet rispettivi tagħhom, u 
jindikaw kemm in-natura kif ukoll il-valur 
tad-donazzjonijiet individwali. Dan il-
paragrafu għandu japplika wkoll għall-
kontribuzzjonijiet magħmula minn membri 
msemmija fil-paragrafi 7 u 8.

2. Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej għandhom, fil-mument 
tal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji annwali tagħhom lill-
Kummissjoni, skont l-Artikolu 19, 
jittrażmettu wkoll lista tad-donaturi kollha 
bid-donazzjonijiet rispettivi tagħhom, u 
jindikaw kemm in-natura kif ukoll il-valur 
tad-donazzjonijiet individwali. Dan il-
paragrafu għandu japplika wkoll għall-
kontribuzzjonijiet magħmula minn membri 
msemmija fil-paragrafi 7 u 8.

Or. en

Emenda 38
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-donazzjonijiet riċevuti minn partiti 
politiċi Ewropej u minn fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej fi żmien sitt xhur qabel l-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
għandhom, kull ġimgħa, ikunu rrappurtati 
bil-miktub lill-Parlament Ewropew, u 

3. Id-donazzjonijiet riċevuti minn partiti 
politiċi Ewropej u minn fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej fi żmien sitt xhur qabel l-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
għandhom, kull ġimgħa, ikunu rrappurtati 
bil-miktub lill-Kummissjoni, u skont id-
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skont id-dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2. dispożizzjonijiet fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 39
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Donazzjonijiet uniċi li jaqbżu l-valur ta’ 
EUR 12 000 li jkunu ġew aċċettati mill-
partiti politiċi Ewropej u mill-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
jiġu immedjatament irrappurtati lill-
Parlament Ewropew bil-miktub u skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

4. Donazzjonijiet uniċi li jaqbżu l-valur ta’ 
EUR 12 000 li jkunu ġew aċċettati mill-
partiti politiċi Ewropej u mill-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom 
jiġu immedjatament irrappurtati lill-
Kummissjoni bil-miktub u skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 40
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

meta ma jkunx possibbli li tiġi rritornata, 
tiġi rrappurtata lill-Parlament Ewropew.
L-Uffiċjal Awtorizzanti għandu jipproċedi 
għall-istabbiliment u l-awtorizzazzjoni tal-
ordni ta’ rkupru skont id-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikoli [71] u [72] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-fondi 
għandhom jiddaħħlu bħala dħul ġenerali 
fit-taqsima tal-Baġit tal-Parlament 
Ewropew.

– meta ma jkunx possibbli li tiġi rritornata, 
tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni. L-
Uffiċjal Awtorizzanti għandu jipproċedi 
għall-istabbiliment u l-awtorizzazzjoni tal-
ordni ta’ rkupru skont id-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikoli [71] u [72] tar-
Regolament Finanzjarju. Il-fondi 
għandhom jiddaħħlu bħala dħul ġenerali 
fit-taqsima tal-Baġit tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en
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Emenda 41
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet nazzjonali u l-Parlament 
Ewropew għandhom jiftiehmu fuq 
arranġamenti prattiċi sabiex jaqsmu 
informazzjoni dwar il-partiti politiċi 
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej.

L-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni
jiftiehmu fuq arranġamenti prattiċi sabiex 
jaqsmu informazzjoni dwar il-partiti 
politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej.

Or. en

Emenda 42
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjoni jew ftehim li bihom issir [il-
kontribuzzjoni] u l-għotja għandhom 
jipprovdu espressament għall-awditjar 
mill-Parlament Ewropew u mill-Qorti tal-
Awdituri, abbażi tar-rekords u fuq il-post, 
tal-partit politiku Ewropew li jkun irċieva 
[kontribuzzjoni] jew il-fondazzjoni politika 
Ewropea li tkun irċeviet għotja mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

5. Id-deċiżjoni jew ftehim li bihom issir [il-
kontribuzzjoni] u l-għotja għandhom 
jipprovdu espressament għall-awditjar 
mill-Kummissjoni u mill-Qorti tal-
Awdituri, abbażi tar-rekords u fuq il-post, 
tal-partit politiku Ewropew li jkun irċieva 
[kontribuzzjoni] jew il-fondazzjoni politika 
Ewropea li tkun irċeviet għotja mill-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 43
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sostenn tekniku kollu mill-Parlament 
Ewropew lil partiti politiċi Ewropej għandu 
jsir skont il-prinċipju ta’ aċċess ugwali. 
Għandu jingħata fuq kundizzjonijiet xejn 
inqas favorevoli minn dawk li jgħoddu 
għall-organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet esterni oħrajn li jistgħu 
jingħataw faċilitajiet simili u għandu 
jingħata kontra l-fornitura ta’ fattura u bi 
ħlas.

Is-sostenn tekniku kollu mill-Kummissjoni 
lil partiti politiċi Ewropej għandu jsir skont 
il-prinċipju ta’ aċċess ugwali. Għandu 
jingħata fuq kundizzjonijiet xejn inqas 
favorevoli minn dawk li jgħoddu għall-
organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet 
esterni oħrajn li jistgħu jingħataw 
faċilitajiet simili u għandu jingħata kontra 
l-fornitura ta’ fattura u bi ħlas.

Or. en

Emenda 44
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 24, il-Parlament 
Ewropew għandu jippubblika d-dettalji 
tas-sostenn tekniku pprovdut lil kull partit 
politiku Ewropew f’rapport annwali, fi 
żmien tliet xhur wara t-tmiem tas-sena 
finanzjarja.

Skont l-Artikolu 24, il-Kummissjoni 
tippubblika d-dettalji tas-sostenn tekniku 
pprovdut lil kull partit politiku Ewropew 
f’rapport annwali, fi żmien tliet xhur wara 
t-tmiem tas-sena finanzjarja.

Or. en

Emenda 45
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-Parlament Ewropew isib, skont 
l-Artikolu 7(2), li partit politiku Ewropew 
jew fondazzjoni politika Ewropea ma 

1. Jekk il-Kummissjoni ssib, skont l-
Artikolu 7(2), li partit politiku Ewropew 
jew fondazzjoni politika Ewropea ma 
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jkunux irrispettaw il-valuri li fuqhom hija 
bbażata l-Unjoni, jew li kienu s-suġġett ta’ 
sentenza li jkollha s-saħħa ta’ res judicata 
minħabba attivitajiet illegali ta' detriment 
għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif 
definiti mill-Artikolu [93(1)e)] tar-
Regolament Finanzjarju, jew li partit 
politiku Ewropew ma jkunx irrispetta r-
regoli minimi ta’ demokrazija interna 
meħtieġa mill-Artikolu 4(2), il-partit 
politiku Ewropew jew il-fondazzjoni 
politika Ewropea in kwistjoni jistgħu 
jitneħħew mir-Reġistru, jitilfu d-dritt għall-
istatus tagħhom skont l-Artikolu 11, u tiġi 
rtirata kwalunkwe deċiżjoni kurrenti dwar 
finanzjament mill-Unjoni rċevuta taħt dan 
ir-Regolament u daqstant ieħor jiġi 
tterminat kwalunkwe ftehim kurrenti dwar 
tali finanzjament, u kwalunkwe 
finanzjament mill-Unjoni jiġi rkuprat, 
inkluż kwalunkwe fondi tal-Unjoni mhux 
minfuqa minn snin preċedenti.

jkunux irrispettaw il-valuri li fuqhom hija 
bbażata l-Unjoni, jew li kienu s-suġġett ta’ 
sentenza li jkollha s-saħħa ta’ res judicata 
minħabba attivitajiet illegali ta' detriment 
għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif 
definiti mill-Artikolu [93(1)e)] tar-
Regolament Finanzjarju, jew li partit 
politiku Ewropew ma jkunx irrispetta r-
regoli minimi ta’ demokrazija interna 
meħtieġa mill-Artikolu 4(2), il-partit 
politiku Ewropew jew il-fondazzjoni 
politika Ewropea in kwistjoni jistgħu 
jitneħħew mir-Reġistru, jitilfu d-dritt għall-
istatus tagħhom skont l-Artikolu 11, u tiġi 
rtirata kwalunkwe deċiżjoni kurrenti dwar 
finanzjament mill-Unjoni rċevuta taħt dan 
ir-Regolament u daqstant ieħor jiġi 
tterminat kwalunkwe ftehim kurrenti dwar 
tali finanzjament, u kwalunkwe 
finanzjament mill-Unjoni jiġi rkuprat, 
inkluż kwalunkwe fondi tal-Unjoni mhux 
minfuqa minn snin preċedenti.

Or. en

Emenda 46
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew għandu jimponi
fuq partit politiku Ewropew jew fuq 
fondazzjoni politika Ewropea multa skont 
skala ddeterminata minnu:

2. Il-Kummissjoni timponi fuq partit 
politiku Ewropew jew fuq fondazzjoni 
politika Ewropea multa skont skala 
ddeterminata minnu:

Or. en

Emenda 47
Gerald Häfner
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-każ ta’ nuqqas li tingħata n-
notifikazzjoni stipulata fl-Artikolu 6(6) u 
(7) jew jekk il-Parlament Ewropew isib li 
l-partit politiku Ewropew jew il-
fondazzjoni politika Ewropea tkun f’xi 
mument intenzjonalment ipprovdiet 
informazzjoni inkorretta jew qarrieqa,

(b) fil-każ ta’ nuqqas li tingħata n-
notifikazzjoni stipulata fl-Artikolu 6(6) u 
(7) jew jekk il-Kummissjoni ssib li l-partit 
politiku Ewropew jew il-fondazzjoni 
politika Ewropea tkun f’xi mument 
intenzjonalment ipprovdiet informazzjoni 
inkorretta jew qarrieqa,

Or. en

Emenda 48
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fil-każ li ma tintbagħatx lill-Parlament 
Ewropew il-lista ta’ donaturi flimkien 
mad-donazzjonijiet rispettivi tagħhom, 
f’konformità mal-Artikolu 15(2) jew fil-
każ li ma jiġux irrapputati donazzjonijiet 
skont l-Artikolu 15(3) u (4),

(d) fil-każ li ma tintbagħatx lill-
Kummissjoni l-lista ta’ donaturi flimkien 
mad-donazzjonijiet rispettivi tagħhom, 
f’konformità mal-Artikolu 15(2) jew fil-
każ li ma jiġux irrapputati donazzjonijiet 
skont l-Artikolu 15(3) u (4),

Or. en

Emenda 49
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta jiġi stabbilit l-ammont tal-multa 
imposta fuq partit politiku Ewropew jew 
fuq fondazzjoni politika Ewropea skont il-
paragrafu 2, il-Parlament Ewropew 

3. Meta jiġi stabbilit l-ammont tal-multa 
imposta fuq partit politiku Ewropew jew 
fuq fondazzjoni politika Ewropea skont il-
paragrafu 2, il-Kummissjoni tieħu 
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għandu jieħu f’kunsiderazzjoni l-gravità, 
it-tul u, fejn ikun rilevanti, ir-ripetizzjoni 
tal-ksur, iż-żmien li jkun għadda, l-
intenzjoni jew il-grad ta’ negliġenza, u 
kwalunkwe miżura meħuda għall-
konformità mal-kundizzjonijiet u r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. 
Kwalunkwe multa għandha tkun effettiva u 
dissważiva, u ma tistax teċċedi 10% tal-
baġit annwali tal-partit politiku Ewropew 
jew tal-fondazzjoni politika Ewropea 
inkwistjoni, għas-sena li fiha tkun ġiet 
imposta s-sanzjoni.

f’kunsiderazzjoni l-gravità, it-tul u, fejn
ikun rilevanti, ir-ripetizzjoni tal-ksur, iż-
żmien li jkun għadda, l-intenzjoni jew il-
grad ta’ negliġenza, u kwalunkwe miżura 
meħuda għall-konformità mal-
kundizzjonijiet u r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Kwalunkwe multa għandha 
tkun effettiva u dissważiva, u ma tistax 
teċċedi 10% tal-baġit annwali tal-partit 
politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni 
politika Ewropea inkwistjoni, għas-sena li 
fiha tkun ġiet imposta s-sanzjoni.

Or. en

Emenda 50
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni 
politika Ewropea li, wara ksur deskritt fil-
paragrafu 2 il-punt (a), ma jintroduċux il-
miżuri mitluba mill-Parlament Ewropew
biex jirrimedjaw is-sitwazzjoni, minkejja li 
jkunu ngħataw l-opportunità li jagħmlu dan 
skond l-Artikolu 23, jistgħu jitneħħew mir-
Reġistru u jitilfu d-dritt tal-istatus tagħhom 
skont l-Artikolu 11, u tista’ tiġi rtirata 
kwalunkwe deċiżjoni kurrenti dwar 
finanzjament tal-Unjoni rċevut taħt dan ir-
Regolament, u daqstantieħor jiġi rkuprat 
kwalunkwe finanzjament mill-Unjoni, 
inkluż kwalunkwe fondi mill-Unjoni mhux 
minfuqa minn snin preċedenti.

4. Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni 
politika Ewropea li, wara ksur deskritt fil-
paragrafu 2 il-punt (a), ma jintroduċux il-
miżuri mitluba mill-Kummissjoni biex 
jirrimedjaw is-sitwazzjoni, minkejja li 
jkunu ngħataw l-opportunità li jagħmlu dan 
skond l-Artikolu 23, jistgħu jitneħħew mir-
Reġistru u jitilfu d-dritt tal-istatus tagħhom 
skont l-Artikolu 11, u tista’ tiġi rtirata 
kwalunkwe deċiżjoni kurrenti dwar 
finanzjament tal-Unjoni rċevut taħt dan ir-
Regolament, u daqstantieħor jiġi rkuprat 
kwalunkwe finanzjament mill-Unjoni, 
inkluż kwalunkwe fondi mill-Unjoni mhux 
minfuqa minn snin preċedenti.

Or. en

Emenda 51
Gerald Häfner
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma tittieħed deċiżjoni finali 
relatata ma’ xi waħda mill-penali fl-
Artikolu 22, il-Parlament Ewropew 
għandu jagħti lill-partit politiku Ewropew 
jew lill-fondazzjoni politika Ewropea 
kkonċernati l-opportunità li jippreżentaw l-
osservazzjonijiet tagħhom, u, fejn relevanti 
u xieraq, li jdaħħlu dawk il-miżuri 
meħtieġa biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni 
fi żmien raġjonevoli.

1. Qabel ma tittieħed deċiżjoni finali 
relatata ma’ xi waħda mill-penali fl-
Artikolu 22, il-Kummissjoni tagħti lill-
partit politiku Ewropew jew lill-
fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati 
l-opportunità li jippreżentaw l-
osservazzjonijiet tagħhom, u, fejn relevanti 
u xieraq, li jdaħħlu dawk il-miżuri 
meħtieġa biex tiġi rrimedjata s-sitwazzjoni 
fi żmien raġjonevoli.

Or. en

Emenda 52
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk il-Parlament Ewropew iqis li jkun 
meħtieġ, jista’ wkoll jisma’ persuni fiżiċi 
jew ġuridiċi oħra, inklużi dawk li jressqu 
ilmenti, imsemmija fl-Artikolu 7(3).

2. Jekk il-Kummissjoni jew il-Parlament 
Ewropew iqisu li jkun meħtieġ, jistgħu
wkoll jisimgħu persuni fiżiċi jew ġuridiċi 
oħra, inklużi dawk li jressqu ilmenti, 
imsemmija fl-Artikolu 7(3).

Or. en

Emenda 53
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ismijiet u l-istatuti tal-partiti politiċi (a) l-ismijiet u l-istatuti tal-partiti politiċi 
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Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej kollha rreġistrati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għal reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3), mhux aktar tard minn erba’ 
ġimgħat wara li l-Parlament Ewropew
ikun adotta d-deċiżjoni tiegħu u, lil hinn 
minn din id-data, kwalunkwe emendi 
nnotifikati lill-Parlament Ewropew skont 
l-Artikolu 6(6) u (7),

Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi 
Ewropej kollha rreġistrati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għal reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3), mhux aktar tard minn erba’ 
ġimgħat wara li l-Kummissjoni tkun 
adottat id-deċiżjoni tagħha u, lil hinn minn 
din id-data, kwalunkwe emendi nnotifikati 
lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 6(6) u 
(7),

Or. en

Emenda 54
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lista ta’ dawk l-applikazzjonijiet li ma 
jkunux ġew approvati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3), u r-raġunijiet tar-rifjut, mhux 
aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li l-
Parlament Ewropew ikun adotta d-
deċiżjoni tiegħu,

(b) lista ta’ dawk l-applikazzjonijiet li ma 
jkunux ġew approvati, flimkien mad-
dokumenti sottomessi bħala parti mill-
applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont l-
Artikolu 6(3), u r-raġunijiet tar-rifjut, mhux 
aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li l-
Kumissjoni tkun adottat id-deċiżjoni 
tagħha,

Or. en

Emenda 55
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) id-dettalji u raġunijiet ta’ kwalunkwe 
deċiżjonijiet finali meħuda mill-Parlament 
Ewropew skont l-Artikolu 22, inklużi, fejn 
rilevanti, l-opinjonijiet adottati mill-

(g) id-dettalji u raġunijiet ta’ kwalunkwe 
deċiżjonijiet finali meħuda mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 22, inklużi, 
fejn rilevanti, l-opinjonijiet adottati mill-
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kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti 
skont l-Artikolu 7(2), b’kunsiderazzjoni 
xierqa tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001,

kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti 
skont l-Artikolu 7(2), b’kunsiderazzjoni 
xierqa tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001,

Or. en

Emenda 56
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-
Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament u l-attivitajiet 
iffinanzjati, kif imsemmi fl-Artikolu 27.

(j) ir-rapport ta’ valutazzjoni tal-
Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament u l-attivitajiet iffinanzjati, 
kif imsemmi fl-Artikolu 27.

Or. en

Emenda 57
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mil-lista tal-membri ta’ partit politiku 
Ewropew, annessa mal-istatuti tal-partit 
skont l-Artikolu 4(2), u aġġornata skont l-
Artikolu 6(7), il-Parlament Ewropew 
għandu jippubblika n-numru totali tal-
membri, l-identità tal-persuni ġuridiċi li 
jkunu membri, kif ukoll l-ismijiet ta’ dawk 
il-persuni fiżiċi li jkunu taw il-kunsens 
espliċitu bil-miktub tagħhom għall-
pubblikazzjoni. Il-partiti politiċi Ewropej 
għandhom jitolbu dan il-kunsens bħala 
ħaġa ta’ rutina mill-persuni fiżiċi kollha li 
jkunu membri.

2. Mil-lista tal-membri ta’ partit politiku 
Ewropew, annessa mal-istatuti tal-partit 
skont l-Artikolu 4(2), u aġġornata skont l-
Artikolu 6(7), il-Kummissjoni tippubblika 
n-numru totali tal-membri, l-identità tal-
persuni ġuridiċi li jkunu membri, kif ukoll 
l-ismijiet ta’ dawk il-persuni fiżiċi li jkunu 
taw il-kunsens espliċitu bil-miktub 
tagħhom għall-pubblikazzjoni. Il-partiti 
politiċi Ewropej għandhom jitolbu dan il-
kunsens bħala ħaġa ta’ rutina mill-persuni 
fiżiċi kollha li jkunu membri.
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Or. en

Emenda 58
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom, 
permezz ta’ dikjarazzjoni ta’ privatezza li 
tkun disponibbli għall-pubbliku, jipprovdu 
lil membri u donaturi potenzjali l-
informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 10 
tad-Direttiva 95/46/KE u jinfurmawhom li 
d-dejta personali tagħhom tista' tiġi 
ppubblikata u tista’ tiġi pproċessata għal 
skopijiet ta’ verifika u ta’ kontroll mill-
Parlament Ewropew, mill-OLAF, mill-
Qorti tal-Awdituri, mill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti, u minn korpi jew 
esperti esterni li jkunu awtorizzati 
minnhom. Il-Parlament Ewropew, fl-
applikazzjoni tal-Artikolu 11 tar-
Regolament (KE) 45/2001, għandu jinkludi 
l-istess informazzjoni fis-sejħiet għal 
[kontribuzzjonijiet] jew proposti msemmija 
fl-Artikolu 13(1).

3. Il-partiti politiċi Ewropej u l-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom, 
permezz ta’ dikjarazzjoni ta’ privatezza li 
tkun disponibbli għall-pubbliku, jipprovdu 
lil membri u donaturi potenzjali l-
informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 10 
tad-Direttiva 95/46/KE u jinfurmawhom li 
d-dejta personali tagħhom tista' tiġi 
ppubblikata u tista’ tiġi pproċessata għal 
skopijiet ta’ verifika u ta’ kontroll mill-
Kummissjoni, mill-OLAF, mill-Qorti tal-
Awdituri, mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti, u minn korpi jew esperti 
esterni li jkunu awtorizzati minnhom. Il-
Parlament Ewropew, fl-applikazzjoni tal-
Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 45/2001, 
għandu jinkludi l-istess informazzjoni fis-
sejħiet għal [kontribuzzjonijiet] jew 
proposti msemmija fl-Artikolu 13(1).

Or. en

Emenda 59
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fl-ipproċessar tad-dejta personali skont 
dan ir-Regolament, il-Parlament Ewropew 
u l-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 7(2) 

1. Fl-ipproċessar tad-dejta personali skont 
dan ir-Regolament, il-Parlament Ewropew, 
il-Kummissjoni u l-Kumitat imsemmi fl-
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għandhom jikkonformaw mar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001. Għall-għanijiet tal-
ipproċessar tad-dejta personali, huma 
għandhom jitqiesu bħala kontrolluri tad-
dejta skont l-Artikolu 2(d) tar-Regolament 
(KE) Nru 45/2001.

Artikolu 7(2) għandhom jikkonformaw 
mar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Għall-
għanijiet tal-ipproċessar tad-dejta 
personali, huma għandhom jitqiesu bħala 
kontrolluri tad-dejta skont l-Artikolu 2(d) 
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Or. en

Emenda 60
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Parlament Ewropew u l-kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 7(2) għandhom 
jiżguraw li d-dejta personali miġbura 
minnhom skont dan ir-Regolament ma 
tintużax għal kwalunkwe għan għajr dak li 
tiġi assigurata l-legalità, ir-regolarità u t-
trasparenza tal-finanzjament tal-partiti 
politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet 
politiċi Ewropej u s-sħubija tal-partiti 
politiċi Ewropej. Huma għandhom jeqirdu 
dik id-dejta personali mhux aktar tard minn 
24 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-partijiet 
rilevanti skont l-Artikolu 24.

3. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni
u l-kumitat imsemmi fl-Artikolu 7(2) 
għandhom jiżguraw li d-dejta personali 
miġbura minnhom skont dan ir-
Regolament ma tintużax għal kwalunkwe 
għan għajr dak li tiġi assigurata l-legalità, 
ir-regolarità u t-trasparenza tal-
finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u 
tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u s-
sħubija tal-partiti politiċi Ewropej. Huma 
għandhom jeqirdu dik id-dejta personali 
mhux aktar tard minn 24 xahar wara l-
pubblikazzjoni tal-partijiet rilevanti skont 
l-Artikolu 24.

Or. en

Emenda 61
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-
korpi jew l-esperti indipendenti awtorizzati 

4. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-
korpi jew l-esperti indipendenti awtorizzati 
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biex jivverifikaw il-kontijiet għandhom 
jużaw id-dejta personali li jirċievu biss 
sabiex jeżerċitaw kontroll fuq l-iffinanzjar 
tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Huma 
għandhom jeqirdu dik id-dejta personali 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli wara li 
jkunu ttrażmettewha lill-Parlament 
Ewropew skont l-Artikolu 20(3).

biex jivverifikaw il-kontijiet għandhom 
jużaw id-dejta personali li jirċievu biss 
sabiex jeżerċitaw kontroll fuq l-iffinanzjar 
tal-partiti politiċi Ewropej u tal-
fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Huma 
għandhom jeqirdu dik id-dejta personali 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli wara li 
jkunu ttrażmettewha lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 20(3).

Or. en

Emenda 62
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jkun responsabbli li 
jissorvelja u li jiżgura li l-Parlament 
Ewropew u l-kumitat imsemmi fl-Artikolu 
7(2) jirrispettaw u jipproteġu d-drittijiet 
fundamentali u l-libertajiet ta’ persuni
fiżiċi fl-ipproċessar ta’ dejta personali, 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Bla 
ħsara għal kwalunkwe rimedju ġudizzjali, 
kull suġġett tad-dejta jista’ jressaq ilment 
mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta jekk hu jew hi tqis li d-dritt 
tiegħu jew tagħha għall-protezzjoni tad-
dejta personali tagħhom ikun inkiser bħala 
riżultat tal-ipproċessar ta’ din id-dejta mill-
Parlament Ewropew jew mill-kumitat.

7. Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta għandu jkun responsabbli li 
jissorvelja u li jiżgura li l-Parlament 
Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-
kumitat imsemmi fl-Artikolu 7(2) 
jirrispettaw u jipproteġu d-drittijiet 
fundamentali u l-libertajiet ta’ persuni 
fiżiċi fl-ipproċessar ta’ dejta personali, 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Bla 
ħsara għal kwalunkwe rimedju ġudizzjali, 
kull suġġett tad-dejta jista’ jressaq ilment 
mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Dejta jekk hu jew hi tqis li d-dritt 
tiegħu jew tagħha għall-protezzjoni tad-
dejta personali tagħhom ikun inkiser bħala 
riżultat tal-ipproċessar ta’ din id-dejta mill-
Parlament Ewropew, il-Kummissjoni 
Ewropea jew mill-kumitat.

Or. en

Emenda 63
Dimitar Stoyanov
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew għandu jipprovdi 
għal proċeduri amministrattivi ta’ appell 
fir-rigward ta’ kwalunkwe deċiżjonijiet
marbuta mar-reġistrazzjoni ta’ statuti, 
finanzjament jew penali.

1. Il-Parlament Ewropew jista’, fuq il-bażi 
ta’ ilmenti sottomessi minn persuni 
b’interess leġittimu fl-ikkontestar ta’ 
deċiżjoni li tkun ittieħdet, jirrevedi d-
deċiżjonijiet tiegħu marbuta mar-
reġistrazzjoni ta’ statuti, finanzjament jew 
penali.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament fih dispożizzjonijiet dwar l-azzjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji kontra d-
deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew marbutin mar-reġistrazzjoni tal-istatuti, il-finanzjament 
jew il-penali minn persuni li jkunu ppreżentaw talbiet għal reġistrazzjoni jew minn partiti 
politiċi Ewropej jew minn fondazzjonijiet politiċi Ewropej ġa rreġistrati. Fil-proċedura ta’ 
appell amministrattiv, il-Parlament Ewropew hu legalment kompetenti li jirrieżamina d-
deċiżjonijiet tiegħu meta tali rieżami jkun intalab minn persuni b’interess leġittimu li jkunu 
intavolaw ilment miegħu.

Emenda 64
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew għandu 
jipprovdi għal proċeduri amministrattivi 
ta’ appell fir-rigward ta’ kwalunkwe 
deċiżjonijiet marbuta mar-reġistrazzjoni ta’ 
statuti, finanzjament jew penali.

1. Il-Kummissjoni tagħmel 
dispożizzjonijiet dwar proċeduri 
amministrattivi ta’ appell fir-rigward ta’ 
kwalunkwe deċiżjonijiet marbuta mar-
reġistrazzjoni ta’ statuti, finanzjament jew 
penali.

Or. en

Emenda 65
Dimitar Stoyanov
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċeduri amministrattivi ta’ appell 
m’għandhomx ikollhom effett ta’ 
sospensjoni. Il-Parlament Ewropew jista’, 
madankollu, jekk iqis illi ċ-ċirkostanzi 
hekk jirrikjedu, jissospendi l-applikazzjoni 
ta’ kull deċiżjoni li jkun ħa.

2. L-intavolament ta’ ilment ma jkollux 
effett ta’ sospensjoni. Il-Parlament 
Ewropew jista’, jekk fil-valutazzjoni 
tiegħu ċ-ċirkostanzi hekk jirrikjedu, 
jissospendi l-applikazzjoni ta’ kull 
deċiżjoni li jkun ħa. Jekk il-Parlament 
Ewropew jirreġetta ilment, ikun rikjest li 
jirreferih għal rieżami mill-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja bħala l-korp kompetenti.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament fih dispożizzjonijiet dwar l-azzjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji kontra d-
deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew marbutin mar-reġistrazzjoni tal-istatuti, il-finanzjament 
jew il-penali minn persuni li jkunu ppreżentaw talbiet għal reġistrazzjoni jew minn partiti 
politiċi Ewropej jew minn fondazzjonijiet politiċi Ewropej ġa rreġistrati. Fejn il-Parlament 
Ewropew jirrifjuta li jirrieżamina deċiżjoni għall-vantaġġ ta’ persuni b’interess leġittimu li 
jkunu intavolaw ilment, ikun sew li jirreferi l-ilment tagħhom għal aktar kunsiderazzjoni skont 
il-proċedura legali. It-tqegħid ta’ dan l-obbligu l-ġdid fuq il-Parlament Ewropew se jkun 
ifisser li jeddijiet  min jagħmel l-ilment, u l-interessi legali tagħhom, ikunu protetti aħjar.

Emenda 66
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċeduri amministrattivi ta’ appell 
m’għandhomx ikollhom effett ta’ 
sospensjoni. Il-Parlament Ewropew jista’, 
madankollu, jekk iqis illi ċ-ċirkostanzi 
hekk jirrikjedu, jissospendi l-applikazzjoni 
ta’ kull deċiżjoni li jkun ħa.

2. Il-proċeduri amministrattivi ta’ appell 
m’għandhomx ikollhom effett ta’ 
sospensjoni. Il-Kummissjoni tista’, 
madankollu, jekk tqis illi ċ-ċirkostanzi 
hekk jirrikjedu, tissospendi l-applikazzjoni 
ta’ kull deċiżjoni li tkun ħadet.

Or. en
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Emenda 67
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Deċiżjonijiet meħuda skont dan ir-
Regolament jistgħu jkunu s-suġġett ta’ 
proċedimenti tal-qorti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.

3. Deċiżjonijiet meħuda skont dan ir-
Regolament jistgħu jkunu s-suġġett ta’ 
proċedimenti tal-qorti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjonijiet li 
hemm riferiment għalihom fl-
Artikolu 26(1) tista’ ssir azzjoni kontra 
tagħhom ukoll unikament permezz ta’ 
appell legali.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament fih dispożizzjonijiet dwar l-azzjonijiet amministrattivi u ġudizzjarji kontra d-
deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew marbutin mar-reġistrazzjoni tal-istatuti, il-finanzjament 
jew il-penali minn persuni li jkunu ppreżentaw talbiet għal reġistrazzjoni jew minn partiti 
politiċi Ewropej jew minn fondazzjonijiet politiċi Ewropej ġa rreġistrati. Bl-iskop li jkunu 
protetti l-jeddijiet u l-interessi ġuridiċi tal-persuni b’interess leġittimu fl-azzjonijiet kontra 
deċiżjoni tal-Parlament Ewropew, ir-Regolament jeħtieġ li jiddikjara b’mod espliċitu li l-
appell amministrattiv ma jkunx ta’ xkiel għalbiex ikun intavolat rikors fil-Qorti tal-Ġustizzja.

Emenda 68
Gerald Häfner

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew għandu jadotta
Deċiżjoni li tistabbilixxi r-regoli u l-
proċeduri għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, inkluż għat-twaqqif tar-
Reġistru.

Il-Kummissjoni tadotta Regolament ta’ 
Implementazzjoni li tistabbilixxi r-regoli u 
l-proċeduri għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, inkluż għat-twaqqif tar-
Reġistru.
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