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Alteração 6
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem ter 
direito a contratar pessoal ao abrigo do 
artigo 2.º, alínea c), do Regime aplicável 
aos outros agentes das Comunidades 
Europeias, em pé de igualdade com os 
grupos políticos ao Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 7
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias associadas 
que pretendam obter o reconhecimento 
dessa qualidade a nível europeu, através do 
estatuto jurídico europeu, e beneficiar de 
financiamento público a partir do 
orçamento geral da União Europeia, devem 
respeitar certos princípios e preencher 
certas condições, nomeadamente os valores 
em que a União Europeia se funda, 
previstos no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(10) Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias associadas 
que pretendam obter o reconhecimento 
dessa qualidade a nível europeu, através do 
estatuto jurídico europeu, e beneficiar de 
financiamento público a partir do 
orçamento geral da União Europeia, devem 
respeitar certos princípios e preencher 
certas condições, nomeadamente os valores 
em que a União Europeia se funda, 
previstos no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Para 
permitir que novas formações participem 
na contenda política e, desse modo, 
contribuam para o dinamismo da vida 
democrática na União Europeia e para 
garantir que as regras de transparência e 
supervisão previstas no presente 
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regulamento abranjam o maior número 
possível de alianças partidárias, os 
critérios para o registo de um partido 
político europeu devem ser facilmente 
preenchidos por alianças políticas 
transnacionais bem organizadas, sem 
obrigação prévia de êxito eleitoral.

Or. en

Alteração 8
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) São estabelecidos princípios e 
requisitos mínimos para a governação e a 
organização interna dos partidos políticos 
europeus, nomeadamente para garantir o 
seu empenhamento em estabelecer e 
respeitar normas rigorosas de democracia 
interna. Os estatutos de um partido político 
europeu ou fundação política europeia 
associadas devem igualmente conter uma 
série de disposições jurídicas e 
administrativas de base.

(11) São estabelecidos princípios e 
requisitos mínimos para a governação e a 
organização interna dos partidos políticos 
europeus, nomeadamente para garantir o 
seu empenhamento em estabelecer e 
respeitar normas rigorosas de democracia 
interna, especialmente no que se refere 
aos procedimentos de seleção dos 
candidatos e de composição das listas 
eleitorais para as eleições para o 
Parlamento Europeu através dos 
respetivos partidos constituintes. Os 
estatutos de um partido político europeu ou 
fundação política europeia associadas 
devem igualmente conter uma série de 
disposições jurídicas e administrativas de 
base.

Or. en

Alteração 9
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Considerando 12
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Texto da Comissão Alteração

(12) A elegibilidade para receber 
financiamento a partir do orçamento geral 
da União Europeia deve ser limitada aos 
partidos políticos europeus e às fundações 
políticas europeias associadas que tenham 
sido reconhecidos como tal e obtido um 
estatuto jurídico europeu. Sendo 
fundamental assegurar que as condições 
para se tornar um partido político europeu 
não sejam excessivas e possam ser 
facilmente preenchidas por alianças sérias 
e organizadas, a nível transnacional, de 
partidos políticos, de pessoas singulares ou 
de ambos, também é conveniente 
estabelecer critérios proporcionados de 
atribuição dos recursos limitados do 
orçamento da UE, que reflitam 
objetivamente a ambição europeia e o 
verdadeiro apoio eleitoral de um partido 
político europeu. Esses critérios devem 
basear-se no resultado das eleições para o 
Parlamento Europeu, nas quais os partidos 
políticos europeus devem participar por 
força do presente regulamento, que pode 
fornecer uma indicação precisa do grau de 
reconhecimento eleitoral de um partido 
político europeu. Devem igualmente 
refletir o papel de representante direto dos 
cidadãos da União conferido ao Parlamento 
Europeu pelo artigo 10.º, n.º 2, do Tratado 
da União Europeia, bem como o objetivo, 
para todos os partidos políticos europeus, 
de participarem plenamente na vida 
democrática da União e tornarem-se atores 
ativos da democracia representativa 
europeia, a fim de exprimir eficazmente os 
pontos de vista, as opiniões e a vontade 
política dos cidadãos da União. A 
elegibilidade para financiamento a partir do 
orçamento geral da União Europeia deve, 
por conseguinte, limitar-se aos partidos 
políticos europeus representados no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
deputado, e às fundações políticas 
europeias que o solicitem através de um 

(12) A elegibilidade para receber 
financiamento a partir do orçamento geral 
da União Europeia deve ser limitada aos 
partidos políticos europeus e às fundações 
políticas europeias associadas que tenham 
sido reconhecidos como tal e obtido um 
estatuto jurídico europeu. Sendo 
fundamental assegurar que as condições 
para se tornar um partido político europeu 
não sejam excessivas e possam ser 
facilmente preenchidas por alianças sérias 
e organizadas, a nível transnacional, de 
partidos políticos, de pessoas singulares ou 
de ambos, também é conveniente 
estabelecer critérios proporcionados de 
atribuição dos recursos limitados do 
orçamento da UE, que reflitam 
objetivamente a ambição europeia e o 
verdadeiro apoio eleitoral de um partido 
político europeu. Esses critérios devem 
basear-se no resultado das eleições para o 
Parlamento Europeu, nas quais os partidos
políticos europeus devem participar por 
força do presente regulamento, que pode 
fornecer uma indicação precisa do grau de 
reconhecimento eleitoral de um partido 
político europeu. Devem igualmente 
refletir o papel de representante direto dos 
cidadãos da União conferido ao Parlamento 
Europeu pelo artigo 10.º, n.º 2, do Tratado 
da União Europeia, bem como o objetivo, 
para todos os partidos políticos europeus, 
de participarem plenamente na vida 
democrática da União e tornarem-se atores 
ativos da democracia representativa 
europeia, a fim de exprimir eficazmente os 
pontos de vista, as opiniões e a vontade 
política dos cidadãos da União. A 
elegibilidade para financiamento a partir do 
orçamento geral da União Europeia deve, 
por conseguinte, limitar-se aos partidos 
políticos europeus representados no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
deputado ou que tenham obtido um nível 
mínimo de apoio eleitoral num número 
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partido político europeu representado no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
dos seus deputados.

significativo de Estados-Membros nas 
últimas eleições para o Parlamento 
Europeu, e às fundações políticas
europeias que o solicitem através de um 
partido político europeu representado no 
Parlamento Europeu por, pelo menos, um 
dos seus deputados.

Or. en

Alteração 10
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Por motivos de transparência e a fim 
de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente a relacionada 
com os seus estatutos, composição, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas às decisões tomadas 
pelo Parlamento Europeu em matéria de 
registo, financiamento e sanções. A criação 
de um quadro regulamentar que assegure 
que esta informação é acessível ao público
é o meio mais eficaz para promover 
condições equitativas e a concorrência leal 
entre as forças políticas, e assegurar a 
abertura, transparência e democraticidade 
dos processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, a obrigação de publicar 
a identidade das pessoas singulares não se 

(19) Por motivos de transparência e a fim 
de reforçar o controlo e a responsabilização 
democrática dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, deve ser publicada a informação 
considerada de interesse público 
significativo, nomeadamente a relacionada 
com os seus estatutos, composição, 
balanços, doadores e donativos, 
[contribuições] e subvenções recebidas do 
orçamento da União Europeia, bem como 
informações relativas às decisões tomadas 
pela Comissão em matéria de registo, 
financiamento e sanções. A criação de um 
quadro regulamentar que assegure que esta 
informação é acessível ao público é o meio 
mais eficaz para promover condições 
equitativas e a concorrência leal entre as 
forças políticas, e assegurar a abertura, 
transparência e democraticidade dos 
processos eleitorais e legislativos, 
reforçando assim a confiança dos cidadãos 
e eleitores na democracia representativa 
europeia e, de forma mais genérica, para 
prevenir a corrupção e os abusos de poder. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, a obrigação de publicar 
a identidade das pessoas singulares não se 
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deve aplicar aos membros de um partido 
político europeu que não tenham dado o 
seu consentimento expresso a essa 
publicação, nem aos donativos iguais ou 
inferiores a 1 000 EUR por ano e por 
doador. Em conformidade igualmente com 
o princípio da proporcionalidade, as 
informações sobre os donativos devem ser 
publicadas anualmente, exceto durante as 
campanhas eleitorais para o Parlamento 
Europeu ou relativamente a donativos que 
excedam 12 000 EUR, devendo nesses 
casos a publicação efetuar-se sem demora.

deve aplicar aos membros de um partido 
político europeu que não tenham dado o 
seu consentimento expresso a essa 
publicação, nem aos donativos iguais ou 
inferiores a 1 000 EUR por ano e por 
doador. Em conformidade igualmente com 
o princípio da proporcionalidade, as 
informações sobre os donativos devem ser 
publicadas anualmente, exceto durante as 
campanhas eleitorais para o Parlamento 
Europeu ou relativamente a donativos que 
excedam 12 000 EUR, devendo nesses 
casos a publicação efetuar-se sem demora.

Or. en

Alteração 11
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Por razões de segurança jurídica, 
convém clarificar que o Parlamento 
Europeu, os partidos políticos europeus e 
as fundações políticas europeias, as 
autoridades nacionais competentes para 
exercer o controlo dos aspetos relativos ao 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, bem como outros terceiros 
referidos ou previstos no presente 
regulamento, são os responsáveis pelo 
tratamento dos dados, na aceção do 
Regulamento (CE) n.° 45/2001 e da 
Diretiva 95/46/CE. Também é necessário 
especificar a duração máxima de 
conservação dos dados pessoais recolhidos 
para efeitos de garantir a legalidade, 
regularidade e transparência do 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias e a composição dos partidos 
políticos europeus. Na sua qualidade de 

(23) Por razões de segurança jurídica, 
convém clarificar que a Comissão, os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias, as autoridades 
nacionais competentes para exercer o 
controlo dos aspetos relativos ao 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias, bem como outros terceiros 
referidos ou previstos no presente 
regulamento, são os responsáveis pelo 
tratamento dos dados, na aceção do 
Regulamento (CE) n.° 45/2001 e da 
Diretiva 95/46/CE. Também é necessário 
especificar a duração máxima de 
conservação dos dados pessoais recolhidos 
para efeitos de garantir a legalidade, 
regularidade e transparência do 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias e a composição dos partidos 
políticos europeus. Na sua qualidade de 
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responsáveis pelo tratamento dos dados, o 
Parlamento Europeu, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas 
europeias, as autoridades nacionais 
competentes e os terceiros interessados, 
devem tomar todas as medidas adequadas 
para respeitar as obrigações previstas no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e na 
Diretiva 95/46/CE, em especial as relativas 
à licitude do tratamento, à segurança das 
atividades de tratamento, à prestação de 
informações e ao direito dos titulares dos 
dados terem acesso e poderem solicitar a 
retificação ou a supressão dos seus dados 
pessoais.

responsáveis pelo tratamento dos dados, o 
Parlamento Europeu, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas 
europeias, as autoridades nacionais 
competentes e os terceiros interessados, 
devem tomar todas as medidas adequadas 
para respeitar as obrigações previstas no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e na 
Diretiva 95/46/CE, em especial as relativas 
à licitude do tratamento, à segurança das 
atividades de tratamento, à prestação de 
informações e ao direito dos titulares dos 
dados terem acesso e poderem solicitar a 
retificação ou a supressão dos seus dados
pessoais.

Or. en

Alteração 12
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 
tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pelo Parlamento 
Europeu e pelo Tribunal de Contas, bem 
como sanções proporcionadas, incluindo 
no caso de inobservância por um partido 
político europeu ou uma fundação política 

(25) Convém definir regras e 
procedimentos específicos para a 
repartição das dotações anuais disponíveis 
no orçamento geral da União Europeia, 
tendo em conta, por um lado, o número de 
beneficiários e, por outro, o número de 
deputados do Parlamento Europeu eleitos 
por cada partido político europeu 
beneficiário e, por extensão, cada fundação 
política europeia associada. Estas regras 
devem prever disposições rigorosas em 
matéria de transparência, contabilidade, 
auditoria e controlo financeiro dos partidos 
políticos europeus e das fundações 
políticas europeias associadas, disposições 
em matéria de auditoria pela Comissão e 
pelo Tribunal de Contas, bem como 
sanções proporcionadas, incluindo no caso 
de inobservância por um partido político 
europeu ou uma fundação política europeia 
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europeia dos valores em que se funda a 
União.

dos valores em que se funda a União.

Or. en

Alteração 13
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) O Parlamento Europeu deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. As 
decisões relacionadas com o respeito dos 
valores em que se funda a União devem ser 
tomadas exclusivamente em conformidade 
com um procedimento específico 
concebido para o efeito, e em consulta com 
um comité composto por personalidades 
independentes.

(26) A Comissão deve verificar 
regularmente se as condições e os 
requisitos relativos ao registo e 
financiamento dos partidos políticos 
europeus e das fundações políticas 
europeias continuam a ser cumpridos. Esta 
verificação deve realizar-se anualmente ou 
na sequência de um pedido fundamentado 
e devidamente justificado de qualquer 
pessoa singular ou jurídica e também deve 
ser realizada a pedido do Parlamento 
Europeu. As decisões relacionadas com o 
respeito dos valores em que se funda a 
União devem ser tomadas exclusivamente 
em conformidade com um procedimento 
específico concebido para o efeito, e em 
consulta com um comité composto por 
personalidades independentes. As decisões 
de revogação do estatuto de partido 
político europeu ou de fundação política 
europeia podem ser objeto de recurso 
junto do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, em conformidade com o artigo 
263.º do TFUE.

Or. en

Alteração 14
Gerald Häfner
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A assistência técnica a prestar pelo 
Parlamento Europeu aos partidos políticos 
europeus deve reger-se pelo princípio da 
igualdade de tratamento, deve ser prestada 
contra fatura e pagamento e ser objeto de 
um relatório público regular.

(27) A assistência técnica a prestar pela 
Comissão aos partidos políticos europeus 
deve reger-se pelo princípio da igualdade 
de tratamento, deve ser prestada contra 
fatura e pagamento e ser objeto de um 
relatório público regular.

Or. en

Alteração 15
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea (b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou 
das assembleias regionais, ou

(b) Ser composta de organizações 
afiliadas legalmente reconhecidas como 
partidos nacionais e/ou regionais em, pelo 
menos, um quarto dos Estados-Membros,

Or. en

Alteração 16
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea (b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou

(b) Estar representada, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu ou, 
através dos seus partidos afiliados, dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais, ou
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Or. fi

Alteração 17
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea (b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 18
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea (b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

ter obtido, em pelo menos um quarto dos 
Estados-Membros, um mínimo de três por 
cento dos votos expressos em cada um 
desses Estados-Membros nas últimas 
eleições para o Parlamento Europeu;

Suprimido

Or. fi

Alteração 19
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea (d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A eleição democrática de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 
um deles, incluindo as modalidades de 
nomeação e de demissão dos respetivos 
membros e critérios claros e transparentes 
para a seleção dos candidatos e a eleição 
dos titulares de cargos, cujos mandatos 
devem ser limitados no tempo, mas podem 
ser renováveis;

(d) A eleição democrática de todos os 
outros órgãos diretivos e seus processos 
democráticos de tomada de decisões, 
especificando os poderes, as 
responsabilidades e a composição de cada 
um deles, incluindo as modalidades de 
nomeação e de demissão dos respetivos 
membros e critérios claros e transparentes, 
com base num procedimento democrático, 
para a seleção dos candidatos e a eleição 
dos titulares de cargos, cujos mandatos 
devem ser limitados no tempo, mas podem 
ser renováveis;

Or. en

Alteração 20
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A obrigação, para os seus partidos 
afiliados, de selecionarem candidatos às 
eleições para o Parlamento Europeu no 
âmbito de um processo aberto e 
democrático, que permita a participação, 
ativa e passiva, de todos os partidos 
afiliados no processo de seleção e nas 
decisões sobre a ordem dos candidatos 
nas listas eleitorais;

Or. en

Alteração 21
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu cria um registo 
(a seguir designado «Registo») para os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias.

1. A Comissão cria um registo (a seguir 
designado «Registo») para os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias.

Or. en

Alteração 22
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para registar os seus estatutos, a aliança 
política, tal como definida no artigo 2.°, 
n.º 2, ou a fundação política associada a um 
partido político europeu apresenta um 
pedido ao Parlamento Europeu.

2. Para registar os seus estatutos, a aliança 
política, tal como definida no artigo 2.°, 
n.º 2, ou a fundação política associada a um 
partido político europeu apresenta um 
pedido à Comissão.

Or. en

Alteração 23
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, o 
Parlamento Europeu adota uma decisão, 
que publica no Jornal Oficial da União 
Europeia, juntamente com os estatutos do 
partido ou da fundação ou, em caso de 
rejeição do pedido, dos fundamentos dessa 
decisão.

5. No prazo de três meses a contar da 
receção do pedido de registo, a Comissão
adota uma decisão, que publica no Jornal 
Oficial da União Europeia, juntamente com 
os estatutos do partido ou da fundação ou, 
em caso de rejeição do pedido, dos 
fundamentos dessa decisão.

Or. en
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Alteração 24
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Qualquer alteração dos documentos ou 
dos estatutos apresentados juntamente com 
o pedido de registo nos termos do n.º 3 é 
notificada ao Parlamento Europeu no 
prazo de quatro semanas.

6. Qualquer alteração dos documentos ou 
dos estatutos apresentados juntamente com 
o pedido de registo nos termos do n.º 3 é 
notificada à Comissão no prazo de quatro 
semanas.

Or. en

Alteração 25
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Article 6 – paragraph 7

Texto da Comissão Alteração

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada ao Parlamento Europeu numa 
base anual, mas deve ser comunicada no 
prazo de quatro semanas qualquer alteração 
que possa ter o efeito de o partido político 
europeu já não satisfazer o requisito 
previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b).

7. A lista atualizada dos membros de um 
partido político europeu, anexada aos 
estatutos nos termos do artigo 4.º, n.º 2, é 
enviada à Comissão numa base anual, mas 
deve ser comunicada no prazo de quatro 
semanas qualquer alteração que possa ter o 
efeito de o partido político europeu já não 
satisfazer o requisito previsto no artigo 3.º, 
n.º 1, alínea b).

Or. en

Alteração 26
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão apresenta anualmente 
ao Parlamento Europeu um relatório 
sobre todas as informações relevantes por 
si recebidas, como previsto nos n.ºs 3 a 7 
do presente artigo. A Comissão informa 
desde logo o Parlamento Europeu de 
quaisquer alterações suscetíveis de 
perturbar significativamente o 
cumprimento das condições de registo 
previstas nos n.ºs 3 a 5.

Or. en

Alteração 27
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu verifica 
anualmente se as condições e os requisitos 
estabelecidos nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 
continuam a ser preenchidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias.

1. A Comissão verifica anualmente se as 
condições e os requisitos estabelecidos nos 
artigos 3.º, 4.º e 5.º continuam a ser 
preenchidos pelos partidos políticos 
europeus e pelas fundações políticas 
europeias.

Or. en

Alteração 28
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que tal lhe seja solicitado por 
um quarto dos seus membros, 
representando pelo menos três dos grupos 

2. A Comissão pode decidir se a condição 
enunciada no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em 
relação a um partido político europeu, e no 
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políticos no Parlamento Europeu, este 
último decide, por maioria dos seus 
membros, se a condição enunciada no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em relação a um 
partido político europeu, e no artigo 3.º, n.º 
2, alínea c), em relação a uma fundação 
política europeia, continua a estar 
preenchida.

artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em relação a uma 
fundação política europeia, continua a estar 
preenchida

Or. fi

Alteração 29
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que tal lhe seja solicitado por 
um quarto dos seus membros, 
representando pelo menos três dos grupos 
políticos no Parlamento Europeu, este 
último decide, por maioria dos seus 
membros, se a condição enunciada no 
artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em relação a um 
partido político europeu, e no artigo 3.º, n.º 
2, alínea c), em relação a uma fundação 
política europeia, continua a estar 
preenchida.

2. Sempre que tal lhe seja solicitado por 
um quarto dos seus membros, 
representando pelo menos três dos grupos 
políticos no Parlamento Europeu, este 
último decide, por maioria dos seus 
membros, se considerar que a condição 
enunciada no artigo 3.º, n.º 1, alínea c), em 
relação a um partido político europeu, e no 
artigo 3.º, n.º 2, alínea c), em relação a uma 
fundação política europeia, continua a estar 
preenchida.

Or. en

Alteração 30
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes de tomar a sua decisão, o 
Parlamento Europeu ouve os 
representantes do partido político europeu 

Antes de tomar a sua decisão, a Comissão
ouve os representantes do partido político 
europeu ou da fundação política europeia 
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ou da fundação política europeia em 
questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável.

em questão e solicita um parecer sobre a 
matéria a um comité composto por 
personalidades independentes num prazo 
razoável.

Or. fi

Alteração 31
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado ao Parlamento 
Europeu para que verifique se uma ou 
mais condições e requisitos referidos no n.º 
1 continuam a ser respeitados. A 
inobservância dos valores em que se funda 
a União por um partido político europeu, 
incluindo os seus membros, ou por uma 
fundação política europeia, só pode ser 
determinada em conformidade com o n.º 2.

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado e devidamente 
justificado à Comissão para que verifique 
se uma ou mais condições e requisitos 
referidos no n.º 1 continuam a ser 
respeitados. A inobservância dos valores 
em que se funda a União por um partido 
político europeu, incluindo os seus 
membros, ou por uma fundação política 
europeia, só pode ser determinada em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. fi

Alteração 32
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado ao Parlamento 
Europeu para que verifique se uma ou 
mais condições e requisitos referidos no n.º 
1 continuam a ser respeitados. A 

3. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
pode, a qualquer momento, apresentar um 
pedido fundamentado e devidamente 
justificado à Comissão para que verifique 
se uma ou mais condições e requisitos 
referidos no n.º 1 continuam a ser 
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inobservância dos valores em que se funda 
a União por um partido político europeu, 
incluindo os seus membros, ou por uma 
fundação política europeia, só pode ser 
determinada em conformidade com o n.º 2.

respeitados. A inobservância dos valores 
em que se funda a União por um partido 
político europeu, incluindo os seus 
membros, ou por uma fundação política 
europeia, só pode ser determinada em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 33
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se a Comissão concluir que as 
condições previstas no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea c), para o registo de um partido 
político europeu, e no artigo 3-º, n.º 2, 
alínea c), para o registo de uma fundação 
política europeia, deixaram de ser 
preenchidas, ou após pedido formulado 
pelo Parlamento Europeu nos termos do 
n.º 2 do presente artigo, deve tomar uma 
decisão sobre se deve ou não manter o 
estatuto do registo.

Or. en

Alteração 34
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o Parlamento Europeu considerar 
que uma das condições ou requisitos 
referidos no n.º 1 deixou de se verificar, 
aplica-se o previsto no artigo 11.º, ou no 

4. Se a Comissão considerar que uma das 
condições ou requisitos referidos no n.º 1 
deixou de se verificar, aplica-se o previsto 
no artigo 11.º, ou no artigo 22.º, ou em 
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artigo 22.º, ou em ambos, tendo em conta o 
disposto no artigo 23.º.

ambos, tendo em conta o disposto no artigo 
23.º.

Or. en

Alteração 35
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu adota uma 
decisão sobre a extinção do estatuto 
jurídico europeu e a remoção do Registo.

2. A Comissão adota uma decisão sobre a 
extinção do estatuto jurídico europeu e a 
remoção do Registo.

Or. en

Alteração 36
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros, e que não se encontre 
numa das situações de exclusão referidas 
no artigo [93.º] do Regulamento 
Financeiro, pode apresentar um pedido de 
financiamento pelo orçamento geral da 
União Europeia, em conformidade com os 
termos e condições publicados pelo 
Parlamento Europeu num convite à 
apresentação de [contribuições].

1. Um partido político europeu registado 
em conformidade com as condições e os 
procedimentos previstos no presente 
regulamento, que esteja representado no 
Parlamento Europeu por pelo menos um 
dos seus membros ou tenha obtido, no 
mínimo, 1% dos votos nas últimas eleições 
para o Parlamento Europeu em, pelo 
menos, um quarto dos Estados-Membros, 
e que não se encontre numa das situações 
de exclusão referidas no artigo [93.º] do 
Regulamento Financeiro, pode apresentar 
um pedido de financiamento pelo 
orçamento geral da União Europeia, em 
conformidade com os termos e condições 
publicados pelo Parlamento Europeu num 
convite à apresentação de [contribuições].
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Or. en

Alteração 37
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No momento da apresentação das suas 
demonstrações financeiras anuais ao 
Parlamento Europeu em conformidade 
com o artigo 19.º, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas europeias 
transmitem igualmente uma lista de todos 
os doadores e respetivos donativos, 
indicando a sua natureza e valor. O 
presente número também se aplica às 
contribuições dos membros a que se 
referem os n.os 7 e 8.

2. No momento da apresentação das suas 
demonstrações financeiras anuais à 
Comissão em conformidade com o artigo 
19.º, os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias transmitem 
igualmente uma lista de todos os doadores 
e respetivos donativos, indicando a sua 
natureza e valor. O presente número 
também se aplica às contribuições dos 
membros a que se referem os n.os 7 e 8.

Or. en

Alteração 38
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os donativos recebidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias nos seis meses que 
antecedem as eleições para o Parlamento 
Europeu devem ser comunicados 
semanalmente ao Parlamento Europeu
por escrito, e em conformidade com o 
disposto no n.º 2.

3. Os donativos recebidos pelos partidos 
políticos europeus e pelas fundações 
políticas europeias nos seis meses que 
antecedem as eleições para o Parlamento 
Europeu devem ser comunicados 
semanalmente à Comissão por escrito, e 
em conformidade com o disposto no n.º 2.

Or. en
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Alteração 39
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os donativos pontuais superiores a 12 
000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados ao 
Parlamento Europeu por escrito, e em 
conformidade com o disposto no n.º 2.

4. Os donativos pontuais superiores a 12 
000 EUR que tiverem sido aceites pelos 
partidos políticos europeus e pelas 
fundações políticas europeias devem ser 
imediatamente comunicados à Comissão
por escrito, e em conformidade com o 
disposto no n.º 2.

Or. en

Alteração 40
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– Não sendo possível proceder à sua 
devolução, ser comunicada ao Parlamento 
Europeu. O gestor orçamental competente 
elabora e emite uma ordem de cobrança em 
conformidade com os artigos [71.º] e [72.º] 
do Regulamento Financeiro. As dotações 
são inscritas como receitas gerais na secção 
do orçamento relativa ao Parlamento 
Europeu.

– Não sendo possível proceder à sua 
devolução, ser comunicada à Comissão. O 
gestor orçamental competente elabora e 
emite uma ordem de cobrança em 
conformidade com os artigos [71.º] e [72.º] 
do Regulamento Financeiro. As dotações 
são inscritas como receitas gerais na secção 
do orçamento relativa ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 41
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais e o Parlamento 
Europeu devem acordar modalidades 
práticas de partilha de informações sobre 
os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias.

As autoridades nacionais e a Comissão 
devem acordar modalidades práticas de 
partilha de informações sobre os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias.

Or. en

Alteração 42
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pelo 
Parlamento Europeu e pelo Tribunal de 
Contas, com base em documentos e no 
local, do partido político europeu 
beneficiário de uma [contribuição] ou da 
fundação política europeia beneficiária de 
uma subvenção concedida a partir do 
orçamento geral da União Europeia.

5. A decisão ou a convenção de 
[contribuição] ou de subvenção deve 
prever expressamente o controlo pela 
Comissão e pelo Tribunal de Contas, com 
base em documentos e no local, do partido 
político europeu beneficiário de uma 
[contribuição] ou da fundação política 
europeia beneficiária de uma subvenção 
concedida a partir do orçamento geral da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 43
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Toda a assistência técnica prestada pelo 
Parlamento Europeu aos partidos políticos 
europeus deve respeitar o princípio da 
igualdade de tratamento. Essa assistência é 

Toda a assistência técnica prestada pela 
Comissão aos partidos políticos europeus 
deve respeitar o princípio da igualdade de 
tratamento. Essa assistência é concedida 
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concedida em condições que não podem 
ser menos favoráveis do que as aplicáveis a 
outras organizações e associações externas 
que possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento.

em condições que não podem ser menos 
favoráveis do que as aplicáveis a outras 
organizações e associações externas que 
possam receber apoio similar, sendo 
prestado contra fatura e pagamento.

Or. en

Alteração 44
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 24.°, o 
Parlamento Europeu publica num 
relatório anual, no prazo de três meses após 
o final do exercício, os pormenores da 
assistência técnica concedida a cada 
partido político europeu.

Em conformidade com o artigo 24.°, a 
Comissão publica num relatório anual, no 
prazo de três meses após o final do 
exercício, os pormenores da assistência 
técnica concedida a cada partido político 
europeu.

Or. en

Alteração 45
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o Parlamento Europeu considerar 
que, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, um 
partido político europeu ou uma fundação 
política europeia desrespeitou os valores 
em que se funda a União ou foi 
condenado(a) por sentença transitada em 
julgado por atividades ilegais lesivas dos 
interesses financeiros da União, tal como 
definidas no artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 

1. Se a Comissão considerar que, nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia desrespeitou os valores em que se 
funda a União ou foi condenado(a) por 
sentença transitada em julgado por 
atividades ilegais lesivas dos interesses 
financeiros da União, tal como definidas no 
artigo [93.º, n.º 1, alínea e)] do 
Regulamento Financeiro, ou que um 
partido político europeu violou as regras 
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mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores.

mínimas em matéria de democracia interna 
dos partidos impostas pelo artigo 4.º, n.º 2, 
esse partido ou fundação pode ser 
removido do Registo, perder o seu estatuto, 
nos termos do artigo 11.º, ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento ou ver denunciada 
qualquer convenção sobre tal 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores.

Or. en

Alteração 46
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu pode impor a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia uma multa em 
conformidade com uma tabela por si 
estabelecida:

2. A Comissão pode impor a um partido 
político europeu ou uma fundação política 
europeia uma multa em conformidade com 
uma tabela por si estabelecida:

Or. en

Alteração 47
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em caso de omissão da notificação 
prevista no artigo 6.º, n.os 6 e 7, ou se o 
Parlamento considerar que o partido 
político europeu ou a fundação política 

(b) Em caso de omissão da notificação 
prevista no artigo 6.º, n.os 6 e 7, ou se a 
Comissão considerar que o partido político 
europeu ou a fundação política europeia 
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europeia forneceu intencionalmente, em 
qualquer momento, informações inexatas 
ou deturpadas;

forneceu intencionalmente, em qualquer 
momento, informações inexatas ou 
deturpadas;

Or. en

Alteração 48
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em caso de falta de transmissão ao 
Parlamento Europeu da lista de doadores 
e dos respetivos donativos, em 
conformidade com o artigo 15.º, n.º 2, ou 
de falta de notificação dos donativos, em 
conformidade com o artigo 15.º, n.os 3 e 4;

(d) Em caso de falta de transmissão à 
Comissão da lista de doadores e dos 
respetivos donativos, em conformidade 
com o artigo 15.º, n.º 2, ou de falta de 
notificação dos donativos, em 
conformidade com o artigo 15.º, n.os 3 e 4;

Or. en

Alteração 49
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, o Parlamento Europeu deve ter em 
conta a gravidade, a duração e, se for caso 
disso, a repetição da infração, o tempo 
decorrido, a intenção ou o grau de 
negligência, assim como qualquer medida 
adotada para cumprir as condições e 
exigências do presente regulamento. As 
multas devem ser eficazes e dissuasoras, 
não podendo exceder 10 % do orçamento 
anual do partido político europeu ou da 

3. Ao fixar o montante da multa imposta a 
um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia, nos termos do 
n.º 2, a Comissão deve ter em conta a 
gravidade, a duração e, se for caso disso, a 
repetição da infração, o tempo decorrido, a 
intenção ou o grau de negligência, assim 
como qualquer medida adotada para 
cumprir as condições e exigências do 
presente regulamento. As multas devem ser 
eficazes e dissuasoras, não podendo 
exceder 10 % do orçamento anual do 
partido político europeu ou da fundação 
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fundação política europeia em causa 
correspondente ao ano em que a sanção for 
imposta.

política europeia em causa correspondente 
ao ano em que a sanção for imposta.

Or. en

Alteração 50
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia que, na 
sequência de uma das infrações descritas 
no n.º 2, alínea a), não adotar as medidas 
solicitadas pelo Parlamento Europeu para 
corrigir a situação, apesar de lhe ter sido 
dada a oportunidade de o fazer, em 
conformidade com o artigo 23.º, pode ser 
removido(a) do Registo e perder o seu 
estatuto nos termos do artigo 11.º, assim 
como ver anulada qualquer decisão em 
vigor sobre um financiamento da União 
recebido ao abrigo do presente 
regulamento, ou ainda ver denunciada 
qualquer convenção sobre esse 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores.

4. Um partido político europeu ou uma 
fundação política europeia que, na 
sequência de uma das infrações descritas 
no n.º 2, alínea a), não adotar as medidas 
solicitadas pela Comissão para corrigir a 
situação, apesar de lhe ter sido dada a 
oportunidade de o fazer, em conformidade 
com o artigo 23.º, pode ser removido(a) do 
Registo e perder o seu estatuto nos termos 
do artigo 11.º, assim como ver anulada 
qualquer decisão em vigor sobre um 
financiamento da União recebido ao abrigo 
do presente regulamento, ou ainda ver 
denunciada qualquer convenção sobre esse 
financiamento, devendo reembolsar 
qualquer financiamento da União, 
incluindo os fundos que não tenham sido 
utilizados em anos anteriores.

Or. en

Alteração 51
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, o Parlamento Europeu deve 
dar ao partido político europeu ou à 
fundação política europeia em causa a 
oportunidade de apresentar as suas 
observações e, se for caso disso, adotar as 
medidas necessárias para corrigir a 
situação dentro de um prazo razoável.

1. Antes de adotar uma decisão final 
quanto a uma das sanções previstas no 
artigo 22.º, a Comissão deve dar ao partido 
político europeu ou à fundação política 
europeia em causa a oportunidade de 
apresentar as suas observações e, se for 
caso disso, adotar as medidas necessárias 
para corrigir a situação dentro de um prazo 
razoável.

Or. en

Alteração 52
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o Parlamento Europeu considerar 
necessário, pode ouvir outras pessoas 
singulares ou coletivas, incluindo qualquer 
dos queixosos referidos no artigo 7.º, n.º 3.

2. Se a Comissão ou o Parlamento 
Europeu considerar necessário, pode ouvir 
outras pessoas singulares ou coletivas, 
incluindo qualquer dos queixosos referidos 
no artigo 7.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 53
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 

(a) Os nomes e os estatutos de todos os 
partidos políticos europeus e fundações 
políticas europeias registados, juntamente 
com os documentos apresentados no 
âmbito do pedido de registo nos termos do 
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artigo 6.º, n.º 3, o mais tardar quatro 
semanas após o Parlamento Europeu ter 
adotado a sua decisão e, posteriormente, 
qualquer alteração notificada ao 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
6.º, n.os 6 e 7;

artigo 6.º, n.º 3, o mais tardar quatro 
semanas após a Comissão ter adotado a sua 
decisão e, posteriormente, qualquer 
alteração notificada à Comissão nos termos 
do artigo 6.º, n.os 6 e 7;

Or. en

Alteração 54
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento, o mais tardar 
quatro semanas após o Parlamento 
Europeu ter adotado a sua decisão;

(b) Uma lista dos pedidos indeferidos, 
juntamente com os documentos 
apresentados no âmbito do pedido de 
registo nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e os 
motivos do indeferimento, o mais tardar 
quatro semanas após a Comissão ter 
adotado a sua decisão;

Or. en

Alteração 55
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea (g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os pormenores e os motivos de
qualquer decisão final adotada pelo 
Parlamento Europeu nos termos do artigo 
22.º, incluindo, se for caso disso, os 
pareceres adotados pelo comité composto 
por personalidades independentes, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, tendo 
devidamente em conta as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001;

(g) Os pormenores e os motivos de 
qualquer decisão final adotada pela 
Comissão nos termos do artigo 22.º, 
incluindo, se for caso disso, os pareceres 
adotados pelo comité composto por 
personalidades independentes, em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 2, tendo 
devidamente em conta as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001;
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Or. en

Alteração 56
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea (j)

Texto da Comissão Alteração

(j) O relatório de avaliação do Parlamento 
Europeu sobre a aplicação do presente 
regulamento e as atividades financiadas, 
como previsto no artigo 27.º.

(j) O relatório de avaliação da Comissão
sobre a aplicação do presente regulamento 
e as atividades financiadas, como previsto 
no artigo 27.º.

Or. en

Alteração 57
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, o Parlamento 
Europeu publica o número total de 
membros, a identidade das pessoas 
coletivas que são membros, assim como os 
nomes das pessoas singulares que tenham 
autorizado expressamente por escrito essa 
publicação. Os partidos políticos europeus 
devem solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros.

2. Com base na lista de membros de um 
partido político europeu, anexa aos 
estatutos do partido em conformidade com 
o artigo 4.º, n.º 2, e atualizada de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 7, a Comissão publica 
o número total de membros, a identidade 
das pessoas coletivas que são membros, 
assim como os nomes das pessoas 
singulares que tenham autorizado 
expressamente por escrito essa publicação. 
Os partidos políticos europeus devem 
solicitar sistematicamente esse 
consentimento a todas as pessoas 
singulares que sejam seus membros.

Or. en
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Alteração 58
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 
os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pelo 
Parlamento Europeu, pelo OLAF, pelo 
Tribunal de Contas, pelas autoridades 
nacionais competentes e por organismos 
externos ou peritos mandatados por estes. 
Nos termos do artigo 11.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, o Parlamento Europeu 
deve incluir as mesmas informações nos 
convites à apresentação de [contribuições] 
ou de propostas referidos no artigo 13.º, n.º 
1.

3. Os partidos políticos europeus e as 
fundações políticas europeias devem, numa 
declaração relativa à proteção da vida 
privada acessível ao público, prestar aos 
potenciais membros e doadores as 
informações exigidas pelo artigo 10.º da 
Diretiva 95/46/CE, informando-os de que 
os seus dados pessoais podem ser tornados 
públicos e ser objeto de tratamento para 
efeitos de auditoria e de controlo pela 
Comissão, pelo OLAF, pelo Tribunal de 
Contas, pelas autoridades nacionais 
competentes e por organismos externos ou 
peritos mandatados por estes. Nos termos 
do artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 
45/2001, o Parlamento Europeu deve 
incluir as mesmas informações nos 
convites à apresentação de [contribuições] 
ou de propostas referidos no artigo 13.º, n.º 
1.

Or. en

Alteração 59
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, o 
Parlamento Europeu e o Comité referido 
no artigo 7.°, n.º 2, devem respeitar o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 45/2001. 
Para efeitos do tratamento de dados 
pessoais, são considerados responsáveis 

1. No tratamento dos dados pessoais ao 
abrigo do presente regulamento, o 
Parlamento Europeu, a Comissão e o 
Comité referido no artigo 7.°, n.º 2, devem 
respeitar o disposto no Regulamento (CE) 
n.º 45/2001. Para efeitos do tratamento de 
dados pessoais, são considerados 
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pelo tratamento dos dados, em 
conformidade com o artigo 2.º, alínea d), 
do Regulamento (CE) n.º 45/2001.

responsáveis pelo tratamento dos dados, 
em conformidade com o artigo 2.º, 
alínea d), do Regulamento (CE) n.º 
45/2001.

Or. en

Alteração 60
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Parlamento Europeu e o Comité 
referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar 
24 meses após a publicação dos elementos 
pertinentes.

3. O Parlamento Europeu, a Comissão e o 
Comité referido no artigo 7.º, n.º 2, devem 
assegurar que os dados pessoais recolhidos 
ao abrigo do presente regulamento não são 
utilizados para outros fins do que assegurar 
a legalidade, a regularidade e a 
transparência do financiamento dos 
partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, assim como da 
composição dos partidos políticos 
europeus. Em conformidade com o 
artigo 24.º, os dados pessoais em causa 
devem ser destruídos o mais tardar 
24 meses após a publicação dos elementos 
pertinentes.

Or. en

Alteração 61
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades nacionais competentes e 
os organismos independentes ou peritos 
mandatados para fiscalizar as contas só 

4. As autoridades nacionais competentes e 
os organismos independentes ou peritos 
mandatados para fiscalizar as contas só 



PE502.095v01-00 32/36 AM\922672PT.doc

PT

podem utilizar os dados pessoais 
recolhidos para controlar o financiamento 
dos partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias. Em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3, após 
terem sido comunicados ao Parlamento 
Europeu, esses dados pessoais devem ser 
destruídos nos termos da legislação 
nacional aplicável.

podem utilizar os dados pessoais 
recolhidos para controlar o financiamento 
dos partidos políticos europeus e das 
fundações políticas europeias. Em 
conformidade com o artigo 20.º, n.º 3, após 
terem sido comunicados à Comissão, esses 
dados pessoais devem ser destruídos nos 
termos da legislação nacional aplicável.

Or. en

Alteração 62
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu e o 
Comité previsto no artigo 7.º, n.º 2, 
respeitam e protegem os direitos e 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares quanto ao tratamento dos dados 
pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Comité.

7. A Autoridade Europeia para a Proteção 
de Dados é responsável por verificar e 
garantir que o Parlamento Europeu, a 
Comissão Europeia e o Comité previsto no 
artigo 7.º, n.º 2, respeitam e protegem os 
direitos e liberdades fundamentais das 
pessoas singulares quanto ao tratamento 
dos dados pessoais ao abrigo do presente 
regulamento. Sem prejuízo de um recurso 
judicial, qualquer titular dos dados pode 
apresentar uma reclamação à Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados se 
considerar que o direito à proteção dos seus 
dados pessoais foi violado na sequência do 
tratamento desses dados pelo Parlamento 
Europeu, pela Comissão Europeia ou pelo 
Comité.

Or. en

Alteração 63
Dimitar Stoyanov
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu deve prever vias 
de recurso administrativas adequadas 
relativamente a todas as decisões em 
matéria de registo dos estatutos, 
financiamentos ou sanções.

1. O Parlamento Europeu pode, com base 
nas reclamações apresentadas por pessoas 
com um interesse legítimo em recorrer de 
uma decisão, rever as suas decisões em 
matéria de registo dos estatutos, 
financiamentos ou sanções.

Or. bg

Justificação

O regulamento prevê vias de recurso administrativo e judicial para as decisões do 
Parlamento Europeu relacionadas com o registo de estatutos, o financiamento ou as sanções 
por parte de pessoas que apresentem pedidos de inscrição ou de partidos políticos europeus 
ou fundações políticas europeias já registados. No âmbito do processo de recurso 
administrativo, o Parlamento Europeu é juridicamente competente para rever as suas 
decisões sempre que pessoas com um interesse legítimo numa dada decisão apresentem uma 
reclamação requerendo a sua revisão.

Alteração 64
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu deve prever vias 
de recurso administrativas adequadas 
relativamente a todas as decisões em 
matéria de registo dos estatutos, 
financiamentos ou sanções.

1. A Comissão deve prever vias de recurso 
administrativas adequadas relativamente a 
todas as decisões em matéria de registo dos 
estatutos, financiamentos ou sanções.

Or. en

Alteração 65
Dimitar Stoyanov
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os procedimentos de recurso 
administrativo não têm efeito suspensivo. 
O Parlamento Europeu pode, no entanto, 
se considerar que as circunstâncias o 
exigem, suspender a aplicação de qualquer 
decisão que tenha adotado.

2. A apresentação de uma reclamação não 
tem efeito suspensivo. O Parlamento 
Europeu pode, se na sua avaliação 
considerar que as circunstâncias o exigem, 
suspender a aplicação de qualquer decisão 
que tenha adotado. Se o Parlamento 
Europeu rejeitar uma reclamação, tem de 
a remeter para análise ao Tribunal 
Europeu de Justiça, enquanto órgão 
competente.

Or. bg

Justificação

O regulamento prevê vias de recurso administrativo e judicial para as decisões do 
Parlamento Europeu relacionadas com o registo de estatutos, o financiamento ou as sanções 
por parte de pessoas que apresentem pedidos de inscrição ou de partidos políticos europeus 
ou fundações políticas europeias já registados. Se o Parlamento Europeu recusar rever uma 
decisão sua a favor de pessoas com um interesse legítimo que tenham apresentado uma 
reclamação, deve remeter a reclamação para posterior análise no âmbito do processo legal. 
A imposição desta nova obrigação ao Parlamento Europeu traduzir-se-á numa maior 
proteção dos direitos e interesses jurídicos dos queixosos.

Alteração 66
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os procedimentos de recurso 
administrativo não têm efeito suspensivo. 
O Parlamento Europeu pode, no entanto, 
se considerar que as circunstâncias o 
exigem, suspender a aplicação de qualquer 
decisão que tenha adotado.

2. Os procedimentos de recurso 
administrativo não têm efeito suspensivo. 
A Comissão pode, no entanto, se 
considerar que as circunstâncias o exigem, 
suspender a aplicação de qualquer decisão 
que tenha adotado.

Or. en
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Alteração 67
Dimitar Stoyanov

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões adotadas nos termos do 
presente regulamento podem ser objeto de 
recurso perante o Tribunal de Justiça da 
União Europeia, nos termos das 
disposições pertinentes do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

3. As decisões adotadas nos termos do 
presente regulamento podem ser objeto de 
recurso perante o Tribunal de Justiça da 
União Europeia, nos termos das 
disposições pertinentes do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. As 
decisões a que se refere o artigo 26.º, n.º 
1, também podem ser objeto de recurso 
unicamente pela via judicial.

Or. bg

Justificação

O regulamento prevê vias de recurso administrativo e judicial para as decisões do 
Parlamento Europeu relacionadas com o registo de estatutos, o financiamento ou as sanções 
por parte de pessoas que apresentem pedidos de inscrição ou de partidos políticos europeus 
ou fundações políticas europeias já registados. A fim de proteger os direitos e interesses 
legais das pessoas com um interesse legítimo em recorrer de uma decisão do Parlamento 
Europeu, o Regulamento deve indicar explicitamente que a via de recurso administrativo não 
obsta à apresentação de um recurso diretamente no Tribunal de Justiça.

Alteração 68
Gerald Häfner

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu adota uma decisão
que estabeleça as normas e os 
procedimentos de execução do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à criação do Registo.

A Comissão adota um regulamento de 
execução que estabeleça as normas e os 
procedimentos de execução do presente 
regulamento, nomeadamente no que 
respeita à criação do Registo.

Or. en
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