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Amendamentul 6
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 7
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 8
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 9
Gerald Häfner
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

care au obținut un nivel minim de sprijin 
electoral într-un număr semnificativ de 
state membre la ultimele alegeri pentru 
Parlamentul European, și la fundațiile 
politice europene care depun o solicitare 
printr-un partid politic european care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 10
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul 
lor, calitatea de membru, declarațiile 
financiare, donatorii și donațiile, ar trebui 
publicate [contribuțiile] și granturile 
primite de la bugetul Uniunii, precum și 
informațiile legate de deciziile adoptate de 
Parlamentul European cu privire la 
înregistrare, finanțare și sancțiuni. 
Stabilirea unui cadru de reglementare de 
natură să asigure că aceste informații sunt 
disponibile pentru public reprezintă 
mijlocul cel mai eficient de promovare a 
unor condiții de egalitate și a unei 
concurențe echitabile la nivelul forțelor 
politice, precum și de desfășurare a unor 
procese legislative și electorale deschise, 
transparente și democratice și, mai general, 
de prevenire a corupției și a abuzurilor de 
putere. În conformitate cu principiul 
proporționalității, obligația de a se publica 
identitatea persoanelor fizice nu ar trebui 
să se aplice membrilor unui partid politic 

(19) Din motive de transparență și pentru 
consolidarea controlului și răspunderea 
democratică a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene, 
informațiile considerate a fi de interes 
public major privind, în special, statutul 
lor, calitatea de membru, declarațiile 
financiare, donatorii și donațiile, ar trebui 
publicate [contribuțiile] și granturile 
primite de la bugetul Uniunii, precum și 
informațiile legate de deciziile adoptate de 
Comisie cu privire la înregistrare, finanțare 
și sancțiuni. Stabilirea unui cadru de 
reglementare de natură să asigure că aceste 
informații sunt disponibile pentru public 
reprezintă mijlocul cel mai eficient de 
promovare a unor condiții de egalitate și a 
unei concurențe echitabile la nivelul 
forțelor politice, precum și de desfășurare a 
unor procese legislative și electorale 
deschise, transparente și democratice și, 
mai general, de prevenire a corupției și a 
abuzurilor de putere. În conformitate cu 
principiul proporționalității, obligația de a 
se publica identitatea persoanelor fizice nu 
ar trebui să se aplice membrilor unui partid 
politic european care nu și-au dat în mod 
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european care nu și-au dat în mod expres 
acordul pentru publicare sau donațiilor în 
valoare de 1 000 EUR sau mai puțin, pe an 
și pe donator. De asemenea, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, informațiile referitoare la 
donații ar trebui publicate anual, cu 
excepția perioadei în care au loc 
campaniile pentru Parlamentul European 
sau cu excepția donațiilor care depășesc 
12 000 EUR, În cazul în care publicare
trebuie să aibă loc în regim de urgență.

expres acordul pentru publicare sau 
donațiilor în valoare de 1 000 EUR sau mai 
puțin, pe an și pe donator. De asemenea, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, informațiile referitoare la 
donații ar trebui publicate anual, cu 
excepția perioadei în care au loc 
campaniile pentru Parlamentul European 
sau cu excepția donațiilor care depășesc 
12 000 EUR, în cazul în care publicarea
trebuie să aibă loc în regim de urgență.

Or. en

Amendamentul 11
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Din motive de securitate juridică, este 
necesar să se clarifice faptul că 
Parlamentul European, partidele politice 
europene și fundațiile politice europene, 
autoritățile naționale competente pentru 
exercitarea controlului privind aspectele 
legate de finanțarea partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene, 
precum și alte părți terțe relevante 
menționate sau prevăzute în prezentul 
regulament sunt operatori de date, în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 sau al 
Directivei 95/46/CE. De asemenea, este 
necesar să se specifice perioada maximă în 
care se pot păstra datele cu caracter 
personal colectate în scopul de a asigura 
legalitatea, regularitatea și transparența 
finanțării partidelor politice europene și a 
fundațiilor politice europene, precum și 
componența partidelor politice europene. 
În calitate de operatori de date, Parlamentul 
European, partidele politice europene și 
fundațiile politice europene, autoritățile 

(23) Din motive de securitate juridică, este 
necesar să se clarifice faptul că Comisia, 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene, autoritățile naționale 
competente pentru exercitarea controlului 
privind aspectele legate de finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene, precum și alte părți terțe 
relevante menționate sau prevăzute în 
prezentul regulament sunt operatori de 
date, în sensul Regulamentului (CE) 
nr. 45/2001 sau al Directivei 95/46/CE. De 
asemenea, este necesar să se specifice 
perioada maximă în care se pot păstra 
datele cu caracter personal colectate în 
scopul de a asigura legalitatea, 
regularitatea și transparența finanțării 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene, precum și componența 
partidelor politice europene. În calitate de 
operatori de date, Parlamentul European, 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene, autoritățile naționale 
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naționale competente și părțile terțe 
relevante trebuie să ia toate măsurile 
corespunzătoare pentru a se conforma 
obligațiilor impuse de Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 și de Directiva 95/46/CE, în 
special cele privind legalitatea prelucrării 
datelor, securitatea activităților de 
prelucrare, furnizarea de informații și 
drepturile persoanelor vizate de a avea 
acces la propriile date cu caracter personal, 
precum și de a obține corectarea și 
ștergerea datelor lor cu caracter personal.

competente și părțile terțe relevante trebuie 
să ia toate măsurile corespunzătoare pentru 
a se conforma obligațiilor impuse de 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și de 
Directiva 95/46/CE, în special cele privind 
legalitatea prelucrării datelor, securitatea 
activităților de prelucrare, furnizarea de 
informații și drepturile persoanelor vizate 
de a avea acces la propriile date cu caracter 
personal, precum și de a obține corectarea 
și ștergerea datelor lor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 12
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 
partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Parlamentului 
European și ale Curții de Conturi, precum 
și sancțiuni proporționale, inclusiv în caz 
de încălcare de către un partid politic 
european sau o fundație politică europeană 
a valorilor pe care se întemeiază Uniunea.

(25) Se stabilesc norme și proceduri 
specifice de repartizare a creditelor 
disponibile în fiecare an din bugetul 
general al Uniunii Europene, ținând cont, 
pe de o parte, de numărul beneficiarilor și, 
pe de altă parte, de proporția membrilor 
aleși în Parlamentul European din fiecare 
partid politic european beneficiar și, prin 
extensie, din fundația politică europeană 
afiliată. Aceste norme prevăd măsuri stricte 
privind transparența, răspunderea, 
auditarea și controlul financiar al partidelor 
politice europene și al fundațiilor politice 
europene afiliate acestora, dispoziții în 
materie de audit ale Comisiei și ale Curții 
de Conturi, precum și sancțiuni 
proporționale, inclusiv în caz de încălcare 
de către un partid politic european sau o 
fundație politică europeană a valorilor pe 
care se întemeiază Uniunea.

Or. en
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Amendamentul 13
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Parlamentul European ar trebui să 
verifice cu regularitate că se respectă în 
continuare condițiile și cerințele privind 
înregistrarea și finanțarea partidelor 
politice europene sau a fundațiilor politice 
europene. Această verificare ar trebui 
efectuată anual sau în urma unei solicitări 
motivate, formulate de orice persoană 
fizică sau juridică. Deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens, și în consultare cu 
un comitet alcătuit din personalități 
independente.

(26) Comisia ar trebui să verifice cu 
regularitate că se respectă în continuare 
condițiile și cerințele privind înregistrarea 
și finanțarea partidelor politice europene 
sau a fundațiilor politice europene. Această 
verificare ar trebui efectuată anual sau în 
urma unei solicitări motivate, formulate de 
orice persoană fizică sau juridică, și ar 
trebui efectuată, la cerere, de Parlamentul 
European. Deciziile referitoare la 
respectarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea ar trebui să fie luate exclusiv în 
conformitate cu o procedură concepută 
exclusiv în acest sens, și în consultare cu 
un comitet alcătuit din personalități 
independente. Deciziile de revocare a 
statutului de partid politic european sau 
de fundație politică europeană pot fi 
contestate în fața Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
articolul 263 TFUE.

Or. en

Amendamentul 14
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Asistența tehnică ce va fi acordată de 
Parlamentul European partidelor politice 
europene ar trebui să aibă ca fundament 
principiul egalității de tratament, ar trebui 

(27) Asistența tehnică ce va fi acordată de 
Comisie partidelor politice europene ar 
trebui să aibă ca fundament principiul 
egalității de tratament, ar trebui să fie 
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să fie furnizată pe bază de factură și de 
plată și să facă obiectul unui raport public 
periodic.

furnizată pe bază de factură și de plată și să 
facă obiectul unui raport public periodic.

Or. en

Amendamentul 15
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în 
parlamentele naționale, în parlamentele 
regionale ori în adunările regionale sau

(b) trebuie să fie alcătuită din organizații 
membre recunoscute legal ca partide 
naționale și/sau regionale în cel puțin un 
sfert dintre statele membre;

Or. en

Amendamentul 16
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert din statele membre, de membri în 
Parlamentul European sau în parlamentele 
naționale, în parlamentele regionale ori în 
adunările regionale sau

(b) trebuie să fie reprezentată, în cel puțin 
un sfert dintre statele membre, de membri 
sau de partide membre în Parlamentul 
European sau în parlamentele naționale, în 
parlamentele regionale ori în adunările 
regionale sau

Or. fi

Amendamentul 17
Gerald Häfner
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime 
din statele membre, minim trei la sută din 
voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

trebuie să fi obținut, în cel puțin o pătrime 
din statele membre, minim trei la sută din 
voturile exprimate în fiecare din statele 
membre respective la cele mai recente 
alegeri pentru Parlamentul European,

eliminat

Or. fi

Amendamentul 19
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

clare și transparente pentru selectarea 
candidaților, care trebuie să se bazeze pe o 
procedură democratică, și alegerea 
titularilor de funcții, al căror mandat 
trebuie să fie limitat în timp, dar poate fi 
reînnoit;

Or. en

Amendamentul 20
Gerald Häfner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 21
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European instituie un 
registru (denumit în continuare „registru”) 
în vederea înregistrării unui partid politic 
european și a unei fundații politice 
europene.

(1) Comisia instituie un registru (denumit 
în continuare „registru”) în vederea 
înregistrării unui partid politic european și 
a unei fundații politice europene.

Or. en
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Amendamentul 22
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a-și înregistra statutul, alianța 
politică, astfel cum este definită la 
articolul 2 punctul (2) sau fundația politică 
afiliată la un partid politic european trebuie 
să depună o cerere la Parlamentul 
European.

(2) Pentru a-și înregistra statutul, alianța 
politică, astfel cum este definită la 
articolul 2 punctul (2) sau fundația politică 
afiliată la un partid politic european trebuie 
să depună o cerere la Comisie.

Or. en

Amendamentul 23
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Parlamentul 
European adoptă o decizie, care se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
împreună cu statutul partidului sau al 
fundației sau, în cazul în care o cerere nu a 
fost aprobată, motivele respingerii.

(5) În termen de trei luni de la primirea 
cererii de înregistrare, Comisia adoptă o 
decizie, care se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, împreună cu statutul 
partidului sau al fundației sau, în cazul în 
care o cerere nu a fost aprobată, motivele 
respingerii.

Or. en

Amendamentul 24
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Orice modificări aduse documentelor 
ori statutului prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu punctul (3) 
se notifică Parlamentului European în 
termen de patru săptămâni.

(6) Orice modificări aduse documentelor 
ori statutului prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu punctul (3) 
se notifică Comisiei în termen de patru 
săptămâni.

Or. en

Amendamentul 25
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Parlamentului 
European însă în termen de patru 
săptămâni de la data oricărei modificări în 
urma căreia partidul politic european nu 
mai îndeplinește cerința de la articolul 3 
alineatul (1) litera (b).

(7) Lista actualizată a membrilor unui 
partid politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
punctul (2), se trimite anual Comisiei, însă 
în termen de patru săptămâni de la data 
oricărei modificări în urma căreia partidul 
politic european nu mai îndeplinește 
cerința de la articolul 3 alineatul (1) litera 
(b).

Or. en

Amendamentul 26
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia prezintă anual un raport 
Parlamentului European cu privire la 
toate informațiile relevante primite, în 
conformitate cu alineatele (3)-(7) ale 
prezentului articol. Aceasta informează 
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imediat Parlamentul European cu privire 
la orice schimbări care ar putea afecta în 
mod semnificativ îndeplinirea condițiilor 
de înregistrare prevăzute la articolele 3-5.

Or. en

Amendamentul 27
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European verifică anual 
dacă partidele politice europene și 
fundațiile politice europene îndeplinesc în 
continuare condițiile și cerințele prevăzute 
la articolele 3, 4 și 5.

(1) Comisia verifică anual dacă partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene îndeplinesc în continuare 
condițiile și cerințele prevăzute la 
articolele 3, 4 și 5.

Or. en

Amendamentul 28
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ori de câte ori i se solicită acest lucru 
de către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri 
politice din Parlamentul European, 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi dacă este 
îndeplinită în continuare condiția prevăzută 
la articolul 3 alineatul (1) litera (c) privind 
un partid politic european și la articolul 3 
alineatul (2) litera (c) pentru o fundație 
politică europeană.

(2) Comisia poate hotărî dacă este 
îndeplinită în continuare condiția prevăzută 
la articolul 3 alineatul (1) litera (c) privind 
un partid politic european și la articolul 3 
alineatul (2) litera (c) pentru o fundație 
politică europeană.
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Or. fi

Amendamentul 29
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ori de câte ori i se solicită acest lucru 
de către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri politice 
din Parlamentul European, Parlamentul 
European hotărăște cu majoritatea 
membrilor săi dacă este îndeplinită în 
continuare condiția prevăzută la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) privind un partid 
politic european și la articolul 3 alineatul 
(2) litera (c) pentru o fundație politică 
europeană.

(2) Ori de câte ori i se solicită acest lucru 
de către un sfert dintre membri, 
reprezentând cel puțin trei grupuri politice 
din Parlamentul European, Parlamentul 
European hotărăște cu majoritatea 
membrilor săi dacă acesta consideră că
este îndeplinită în continuare condiția 
prevăzută la articolul 3 alineatul (1) 
litera (c) privind un partid politic european 
și la articolul 3 alineatul (2) litera (c) 
pentru o fundație politică europeană.

Or. en

Amendamentul 30
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a lua decizia, Parlamentul 
European îi audiază pe reprezentanții 
partidului politic european sau ai fundației 
politice europene în cauză și solicită unui 
comitet alcătuit din personalități 
independente (denumit în continuare 
„comitetul”) să emită un aviz cu privire la 
acest subiect, într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

Înainte de a lua decizia, Comisia îi audiază 
pe reprezentanții partidului politic 
european sau ai fundației politice europene 
în cauză și solicită unui comitet alcătuit din 
personalități independente (denumit în 
continuare „comitetul”) să emită un aviz cu
privire la acest subiect, într-o perioadă de 
timp rezonabilă.

Or. fi
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Amendamentul 31
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la alineatul (1). 
Încălcarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea de către un partid politic 
european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2).

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Comisie pentru a se verifica dacă sunt 
îndeplinite în continuare una sau mai multe 
dintre condițiile și cerințele menționate la 
alineatul (1). Încălcarea valorilor pe care se 
întemeiază Uniunea de către un partid 
politic european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2).

Or. fi

Amendamentul 32
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Parlamentul European pentru a se 
verifica dacă sunt îndeplinite în continuare 
una sau mai multe dintre condițiile și 
cerințele menționate la alineatul (1). 
Încălcarea valorilor pe care se întemeiază 
Uniunea de către un partid politic 
european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2).

(3) Orice persoană fizică sau juridică poate 
depune, în orice moment, o cerere motivată 
la Comisie pentru a se verifica dacă sunt 
îndeplinite în continuare una sau mai multe 
dintre condițiile și cerințele menționate la 
alineatul (1). Încălcarea valorilor pe care se 
întemeiază Uniunea de către un partid 
politic european, inclusiv de către membrii 
acestuia sau de către o fundație politică 
europeană, se poate stabili numai în 
conformitate cu alineatul (2).
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Or. en

Amendamentul 33
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care ajunge la concluzia 
că acele condiții prevăzute la articolul 3 
alineatul (1) litera (c) pentru înregistrarea 
unui partid politic european și la 
articolul 3 alineatul (2) litera (c) pentru 
înregistrarea unei fundații politice 
europene nu mai sunt îndeplinite, sau la 
cererea Parlamentului European, în 
temeiul alineatului (2) de la prezentul 
articol, Comisia decide dacă să susțină 
sau nu statutul înregistrării.

Or. en

Amendamentul 34
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Parlamentul European
constată că una dintre condițiile sau 
cerințele prevăzute la alineatul (1) nu mai 
sunt îndeplinite, acesta aplică dispozițiile 
prevăzute la articolul 11 sau la articolul 22 
sau la ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

(4) În cazul în care Comisia constată că 
una dintre condițiile sau cerințele prevăzute 
la alineatul (1) nu mai sunt îndeplinite, 
acesta aplică dispozițiile prevăzute la 
articolul 11 sau la articolul 22 sau la 
ambele, cu respectarea dispozițiilor 
prevăzute de articolul 23.

Or. en
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Amendamentul 35
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European adoptă o 
decizie cu privire la încetarea statutului 
juridic european și la eliminarea din 
registru.

(2) Comisia adoptă o decizie cu privire la 
încetarea statutului juridic european și la 
eliminarea din registru.

Or. en

Amendamentul 36
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

(1) Un partid politic european înregistrat în 
conformitate cu condițiile și procedurile 
stabilite în prezentul regulament, care este 
reprezentat în Parlamentul European de cel 
puțin unul dintre membrii săi sau care a 
obținut o cotă de cel puțin 1 % din voturi 
în cadrul ultimelor alegeri pentru 
Parlamentul European în cel puțin un 
sfert dintre statele membre, și care nu se 
află în una dintre situațiile de excludere 
menționate la articolul [93] din 
Regulamentul financiar poate solicita 
finanțare din bugetul general al Uniunii 
Europene, în conformitate cu termenii și 
condițiile publicate de Parlamentul 
European într-o cerere de [contribuții].

Or. en

Amendamentul 37
Gerald Häfner
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene, cu ocazia prezentării 
propriilor situații financiare anuale către 
Parlamentul European, în conformitate cu 
articolul 19, transmit, de asemenea, o listă 
cu toți donatorii și cu donațiile lor, 
indicând atât natura, cât și valoarea fiecărei 
donații în parte. Prezentul alineat se aplică, 
de asemenea, contribuțiilor primite de la 
membrii la care se face referire la 
alineatele (7) și (8).

(2) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene, cu ocazia prezentării 
propriilor situații financiare anuale către 
Comisie, în conformitate cu articolul 19, 
transmit, de asemenea, o listă cu toți 
donatorii și cu donațiile lor, indicând atât 
natura, cât și valoarea fiecărei donații în 
parte. Prezentul alineat se aplică, de 
asemenea, contribuțiilor primite de la 
membrii la care se face referire la 
alineatele (7) și (8).

Or. en

Amendamentul 38
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Donațiile primite de partidele politice 
europene și de fundațiile politice europene 
în decurs de șase luni înainte de alegerile 
pentru Parlamentul European se raportează 
în scris, săptămânal, Parlamentului 
European, în conformitate cu dispozițiile 
alineatului (2).

(3) Donațiile primite de partidele politice 
europene și de fundațiile politice europene 
în decurs de șase luni înainte de alegerile 
pentru Parlamentul European se raportează 
în scris, săptămânal, Comisiei, în 
conformitate cu dispozițiile alineatului (2).

Or. en

Amendamentul 39
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Parlamentului 
European.

(4) Donațiile unice care depășesc valoarea 
de 12 000 EUR și care au fost acceptate de 
către partidele politice europene și de către 
fundațiile politice europene se raportează 
imediat, în scris, și în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (2), Comisiei.

Or. en

Amendamentul 40
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cazul în care nu este posibil să fie 
restituită, se raportează Parlamentului 
European. Ordonatorul de credite instituie 
și autorizează ordinul de recuperare în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolele [71] și [72] din Regulamentul 
financiar. Fondurile se înregistrează ca 
venituri generale în secțiunea 
corespunzătoare din bugetul Parlamentului 
European.

– în cazul în care nu este posibil să fie 
restituită, se raportează Comisiei. 
Ordonatorul de credite instituie și 
autorizează ordinul de recuperare în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
articolele [71] și [72] din Regulamentul 
financiar. Fondurile se înregistrează ca 
venituri generale în secțiunea 
corespunzătoare din bugetul Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 41
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile naționale și Parlamentul 
European convin măsurile practice pentru 

Autoritățile naționale și Comisia convin 
măsurile practice pentru a face schimb de 
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a face schimb de informații privind 
partidele politice europene și fundațiile 
politice europene.

informații privind partidele politice 
europene și fundațiile politice europene.

Or. en

Amendamentul 42
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către 
Parlamentul European și Curtea de 
Conturi, pe baza documentelor și la fața 
locului, a partidului politic european care a 
primit o [contribuție] sau a fundației 
politice europene care a primit o subvenție 
din bugetul general al Uniunii Europene.

(5) Decizia sau acordul de atribuire a 
[contribuției] sau a grantului prevede în 
mod explicit auditarea de către Comisie și 
Curtea de Conturi, pe baza documentelor și 
la fața locului, a partidului politic european 
care a primit o [contribuție] sau a fundației 
politice europene care a primit o subvenție 
din bugetul general al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 43
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice asistență tehnică acordată de 
Parlamentul European partidelor politice 
europene se bazează pe principiul egalității 
de tratament. Asistența se acordă în 
condiții care nu pot fi mai puțin favorabile 
decât cele acordate altor organizații și 
asociații externe care pot beneficia de 
facilități similare și se furnizează pe bază 
de factură și plată.

Orice asistență tehnică acordată de Comisie
partidelor politice europene se bazează pe 
principiul egalității de tratament. Asistența 
se acordă în condiții care nu pot fi mai 
puțin favorabile decât cele acordate altor 
organizații și asociații externe care pot 
beneficia de facilități similare și se 
furnizează pe bază de factură și plată.
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Or. en

Amendamentul 44
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 24, 
Parlamentul European publică într-un 
raport anual detaliile asistenței tehnice 
acordate fiecărui partid politic european, în 
termen de trei luni de la sfârșitul 
exercițiului financiar.

În conformitate cu articolul 24, Comisia
publică într-un raport anual detaliile 
asistenței tehnice acordate fiecărui partid 
politic european, în termen de trei luni de 
la sfârșitul exercițiului financiar.

Or. en

Amendamentul 45
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Parlamentul European
constată, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2), că un partid politic european 
sau o fundație politică europeană nu a 
respectat valorile pe care se întemeiază 
Uniunea sau care a făcut obiectul unei 
hotărâri cu autoritate de lucru judecat 
pentru activități ilegale care prejudiciază 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede la articolul [93 alineatul (1) 
litera (e)] din Regulamentul financiar sau 
în cazul în care un partid politic european 
nu a respectat normele minime privind 
democrația internă prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), partidul politic european sau 
fundația politică europeană în cauză poate 
fi radiat(ă) din registru, își poate pierde 

(1) În cazul în care Comisia constată, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), că 
un partid politic european sau o fundație 
politică europeană nu a respectat valorile 
pe care se întemeiază Uniunea sau care a 
făcut obiectul unei hotărâri cu autoritate de 
lucru judecat pentru activități ilegale care 
prejudiciază interesele financiare ale 
Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 
[93 alineatul (1) litera (e)] din 
Regulamentul financiar sau în cazul în care 
un partid politic european nu a respectat 
normele minime privind democrația internă 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2), 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană în cauză poate fi 
radiat(ă) din registru, își poate pierde 
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statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

statutul, în temeiul articolului 11, și se 
retrage orice decizie în vigoare privind 
finanțarea primită de la Uniune în temeiul 
prezentului regulament, se reziliază orice 
acord în vigoare privind o astfel de 
finanțare și se recuperează orice finanțare 
din partea Uniunii, inclusiv fondurile 
necheltuite primite de la Uniune în anii 
anteriori.

Or. en

Amendamentul 46
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European aplică o 
amendă unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în 
conformitate cu o scală stabilită:

(2) Comisia aplică o amendă unui partid 
politic european sau unei fundații politice 
europene în conformitate cu o scală 
stabilită:

Or. en

Amendamentul 47
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care nu prezintă notificarea 
prevăzută la articolul 6 alineatele (6) și (7) 
sau în cazul în care Parlamentul European
constată că partidul politic european sau 
fundația politică europeană a furnizat, în 
orice moment și cu intenție, informații 
incorecte sau care induc în eroare;

(b) în cazul în care nu prezintă notificarea 
prevăzută la articolul 6 alineatele (6) și (7) 
sau în cazul în care Comisia constată că 
partidul politic european sau fundația 
politică europeană a furnizat, în orice 
moment și cu intenție, informații incorecte 
sau care induc în eroare;

Or. en
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Amendamentul 48
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care nu transmit 
Parlamentului European lista donatorilor 
și a donațiilor acestora, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (2) sau nu 
se raportează aceste donații, contrar 
dispozițiilor de la articolul 15 alineatele (3) 
și (4);

(d) în cazul în care nu transmit Comisiei
lista donatorilor și a donațiilor acestora, 
astfel cum se prevede la articolul 15 
alineatul (2) sau nu se raportează aceste 
donații, contrar dispozițiilor de la 
articolul 15 alineatele (3) și (4);

Or. en

Amendamentul 49
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Parlamentul European ține 
seama de gravitatea, durata și, în cazul în 
care este relevant, de repetarea încălcării, 
timpul scurs, intenția sau gradul de 
neglijență și ia în considerare orice măsuri 
adoptate pentru respectarea condițiilor și 
cerințelor din prezentul regulament. Orice 
amendă trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

(3) La stabilirea cuantumului unei amenzi 
impuse unui partid politic european sau 
unei fundații politice europene în temeiul 
alineatului (2), Comisia ține seama de 
gravitatea, durata și, în cazul în care este 
relevant, de repetarea încălcării, timpul 
scurs, intenția sau gradul de neglijență și ia 
în considerare orice măsuri adoptate pentru 
respectarea condițiilor și cerințelor din 
prezentul regulament. Orice amendă 
trebuie să fie eficace și cu efect de 
descurajare, și nu poate depăși 10 % din 
bugetul anual al partidului politic european 
sau al fundației politice europene în cauză, 
corespunzător exercițiului în care s-a impus 
sancțiunea.

Or. en



PE502.095v01-00 26/35 AM\922672RO.doc

RO

Amendamentul 50
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană care, în urma 
unei încălcări descrise la alineatul (2) litera 
(a), nu aplică măsurile solicitate de 
Parlamentul European pentru a remedia 
situația, deși i s-a dat posibilitatea să facă 
acest lucru în conformitate cu articolul 23, 
poate fi radiat(ă) din registru și își pierde 
statutul, în conformitate cu articolul 11, și 
se retrage orice decizie în vigoare cu 
privire la finanțarea din partea Uniunii 
primită în temeiul prezentului regulament 
sau încetează orice acord în vigoare cu 
privire la o astfel de finanțare și se 
recuperează orice finanțare din partea 
Uniunii, inclusiv fondurile necheltuite 
primite de la Uniune în anii anteriori.

(4) Un partid politic european sau o 
fundație politică europeană care, în urma 
unei încălcări descrise la alineatul (2) litera 
(a), nu aplică măsurile solicitate de 
Comisie pentru a remedia situația, deși i s-
a dat posibilitatea să facă acest lucru în 
conformitate cu articolul 23, poate fi 
radiat(ă) din registru și își pierde statutul, 
în conformitate cu articolul 11, și se retrage 
orice decizie în vigoare cu privire la 
finanțarea din partea Uniunii primită în 
temeiul prezentului regulament sau 
încetează orice acord în vigoare cu privire 
la o astfel de finanțare și se recuperează 
orice finanțare din partea Uniunii, inclusiv 
fondurile necheltuite primite de la Uniune 
în anii anteriori.

Or. en

Amendamentul 51
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Parlamentul 
European oferă partidului politic european 
sau fundației politice europene în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
și, în cazurile în care este relevant și 
necesar, de a lua măsurile necesare pentru 

(1) Înainte de a lua o decizie finală cu 
privire la oricare dintre sancțiunile 
prevăzute la articolul 22, Comisia oferă 
partidului politic european sau fundației 
politice europene în cauză posibilitatea de 
a-și prezenta observațiile și, în cazurile în 
care este relevant și necesar, de a lua 
măsurile necesare pentru remedierea 
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remedierea situației într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

situației într-o perioadă de timp rezonabilă.

Or. en

Amendamentul 52
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Parlamentul European 
consideră că este necesar, acesta poate
audia și alte persoane fizice sau juridice, 
inclusiv orice reclamanți, astfel cum se 
menționează la articolul 7 alineatul (3).

(2) În cazul în care Comisia sau 
Parlamentul European consideră că este 
necesar, acestea pot audia și alte persoane 
fizice sau juridice, inclusiv orice 
reclamanți, astfel cum se menționează la 
articolul 7 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 53
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor 
politice europene și ale fundațiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), în termen de cel mult patru 
săptămâni de la adoptarea de către 
Parlamentul European a deciziei sale și, 
ulterior acestei date, orice modificare 
notificată Parlamentului European în 
conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și 
(7);

(a) denumirile și statutele tuturor partidelor 
politice europene și ale fundațiilor politice 
europene înregistrate, împreună cu 
documentele prezentate ca parte a cererii 
de înscriere în conformitate cu articolul 6 
alineatul (3), în termen de cel mult patru 
săptămâni de la adoptarea de către Comisie
a deciziei sale și, ulterior acestei date, orice 
modificare notificată Comisiei în 
conformitate cu articolul 6 alineatele (6) și 
(7);

Or. en
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Amendamentul 54
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum și motivele respingerii, în termen 
de cel mult patru săptămâni de la adoptarea 
deciziei de către Parlamentul European;

(b) o listă a cererilor care nu au fost 
aprobate, împreună cu documentele 
prezentate ca parte a cererii de înscriere în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), 
precum și motivele respingerii, în termen 
de cel mult patru săptămâni de la adoptarea 
deciziei de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 55
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Parlamentul 
European în conformitate cu articolul 22, 
inclusiv, după caz, avizele adoptate de 
Comitetul personalităților independente în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), 
ținându-se seama de dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

(g) detaliile și motivele pentru orice decizie 
finală adoptată de către Comisie în 
conformitate cu articolul 22, inclusiv, după 
caz, avizele adoptate de Comitetul 
personalităților independente în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2), 
ținându-se seama de dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001;

Or. en

Amendamentul 56
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) raportul de evaluare al Parlamentului 
European privind aplicarea prezentului 
regulament și activitățile finanțate, astfel 
cum se menționează la articolul 27.

(j) raportul de evaluare al Comisiei privind 
aplicarea prezentului regulament și 
activitățile finanțate, astfel cum se 
menționează la articolul 27.

Or. en

Amendamentul 57
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Parlamentul 
European publică numărul total de 
membri, identitatea persoanelor juridice 
care sunt membri ai partidului în cauză, 
precum și numele persoanelor fizice care 
și-au dat acordul scris în mod expres pentru 
publicarea acestora. Partidele politice 
europene solicită acest acord, în mod 
evident, din partea tuturor persoane fizice 
care sunt membri ai partidului în cauză.

(2) Din lista de membri ai unui partid 
politic european, anexată la statutul 
partidului în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) și actualizată în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (7), Comisia publică 
numărul total de membri, identitatea 
persoanelor juridice care sunt membri ai 
partidului în cauză, precum și numele 
persoanelor fizice care și-au dat acordul 
scris în mod expres pentru publicarea 
acestora. Partidele politice europene 
solicită acest acord, în mod evident, din 
partea tuturor persoanelor fizice care sunt 
membri ai partidului în cauză.

Or. en

Amendamentul 58
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Partidele politice europene și fundațiile (3) Partidele politice europene și fundațiile 
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politice europene furnizează membrilor și 
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la 
articolul 10 din Directiva 95/46/CE și îi 
informează cu privire la faptul că datele cu 
caracter personal care îi vizează pot fi 
făcute publice și pot fi procesate în cadrul 
auditării și controlului de către 
Parlamentul European, OLAF, Curtea de 
Conturi, autoritățile naționale competente, 
organismele externe sau experții autorizați 
de acestea. În aplicarea articolului 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001, 
Parlamentul European include aceste 
informații în cererile de [contribuții] sau de 
propuneri menționate la articolul 13 
alineatul (1).

politice europene furnizează membrilor și 
donatorilor potențiali, într-o declarație cu 
caracter public privind protecția vieții 
private, informațiile prevăzute la 
articolul 10 din Directiva 95/46/CE și îi 
informează cu privire la faptul că datele cu 
caracter personal care îi vizează pot fi 
făcute publice și pot fi procesate în cadrul 
auditării și controlului de către Comisie, 
OLAF, Curtea de Conturi, autoritățile 
naționale competente, organismele externe 
sau experții autorizați de acestea. În 
aplicarea articolului 11 din Regulamentul 
(CE) nr. 45/2001, Parlamentul European 
include aceste informații în cererile de 
[contribuții] sau de propuneri menționate la 
articolul 13 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 59
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
conformează dispozițiilor Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001. În scopul prelucrării 
datelor cu caracter personal, aceștia sunt 
considerați operatori de date, în 
conformitate cu articolul 2 litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(1) În prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului regulament, 
Parlamentul European, Comisia și 
comitetul menționat la articolul 7 alineatul 
(2) se conformează dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001. În 
scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal, aceștia sunt considerați operatori 
de date, în conformitate cu articolul 2 litera 
(d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. en

Amendamentul 60
Gerald Häfner
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Parlamentul European și comitetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2) se 
asigură că datele cu caracter personal pe 
care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 
24 de luni de la publicarea părților 
relevante în conformitate cu articolul 24.

(3) Parlamentul European, Comisia și 
comitetul menționat la articolul 7 alineatul 
(2) se asigură că datele cu caracter personal 
pe care le-au colectat în conformitate cu 
prezentul regulament nu sunt utilizate în 
alte scopuri decât cele care vizează 
asigurarea legalității, regularității și 
transparenței finanțării partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene 
și componența partidelor politice europene. 
Aceștia trebuie să distrugă datele cu 
caracter personal în termen de cel mult 
24 de luni de la publicarea părților 
relevante în conformitate cu articolul 24.

Or. en

Amendamentul 61
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile naționale competente și 
organismele independente sau experții 
independenți autorizați să auditeze 
conturile utilizează datele cu caracter 
personal pe care le primesc numai pentru a 
exercita controlul asupra finanțării 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene. Acestea trebuie să 
distrugă datele cu caracter personal 
respective, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă, după ce le transmit 
Parlamentului European în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

(4) Autoritățile naționale competente și 
organismele independente sau experții
independenți autorizați să auditeze 
conturile utilizează datele cu caracter 
personal pe care le primesc numai pentru a 
exercita controlul asupra finanțării 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene. Acestea trebuie să 
distrugă datele cu caracter personal 
respective, în conformitate cu legislația 
națională aplicabilă, după ce le transmit 
Comisiei în temeiul articolului 20 alineatul 
(3).

Or. en
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Amendamentul 62
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul 
European și comitetul menționat la 
articolul 7 alineatul (2) respectă și 
protejează drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor fizice în 
timpul prelucrării datelor cu caracter 
personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European 
sau de către comitet.

(7) Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor este responsabilă de monitorizarea 
și asigurarea faptului că Parlamentul 
European, Comisia Europeană și 
comitetul menționat la articolul 7 alineatul 
(2) respectă și protejează drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanelor 
fizice în timpul prelucrării datelor cu 
caracter personal, în temeiul prezentului 
regulament. Fără a aduce atingere căilor de 
atac judiciare, orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, în 
cazul în care consideră că dreptul său la 
protecția datelor cu caracter personal a fost 
încălcat ca urmare a prelucrării datelor 
respective de către Parlamentul European, 
Comisia Europeană sau de către comitet.

Or. en

Amendamentul 63
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European prevede 
proceduri administrative de atac cu 
privire la orice decizie legată de 
înregistrarea statutelor, finanțare ori 
sancțiuni.

(1) Pe baza plângerilor depuse de 
persoane cu un interes legitim în 
contestarea unei decizii adoptate,
Parlamentul European își poate reexamina 
deciziile legate de înregistrarea statutelor, 
finanțare ori sancțiuni.



AM\922672RO.doc 33/35 PE502.095v01-00

RO

Or. bg

Justificare

Regulamentul prevede exercitarea, de către persoanele care solicită înregistrarea ori de 
către partidele politice europene sau fundațiile politice europene deja înregistrate, a unor căi 
de atac administrative și judiciare cu privire la deciziile Parlamentului European legate de 
înregistrarea statutelor, finanțare ori sancțiuni. În conformitate cu procedura administrativă 
de atac, Parlamentul European are competența legală de a-și reexamina deciziile în cazul în 
care persoane cu un interes legitim, care au înaintat o plângere Parlamentului, au solicitat o 
astfel de reexaminare.

Amendamentul 64
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European prevede 
proceduri administrative de atac cu privire 
la orice decizie legată de înregistrarea 
statutelor, finanțare ori sancțiuni.

(1) Comisia prevede proceduri 
administrative de atac cu privire la orice 
decizie legată de înregistrarea statutelor, 
finanțare ori sancțiuni.

Or. en

Amendamentul 65
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedurile administrative de atac nu 
au efect suspensiv. Cu toate acestea,
Parlamentul European poate, în cazul în 
care consideră că circumstanțele o cer, să 
suspende aplicarea oricărei decizii pe care 
a luat-o.

(2) Depunerea unei plângeri nu are efect 
suspensiv. Parlamentul European poate, în 
cazul în care în cadrul evaluării sale
circumstanțele o cer, să suspende aplicarea 
oricărei decizii pe care a luat-o. Dacă 
respinge o plângere, Parlamentul 
European are obligația de a o înainta spre 
examinare Curții Europene de Justiție în 
calitate de organism competent.
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Justificare

Regulamentul prevede exercitarea, de către persoanele care solicită înregistrarea ori de 
către partidele politice europene sau fundațiile politice europene deja înregistrate, a unor căi 
de atac administrative și judiciare cu privire la deciziile Parlamentului European legate de 
înregistrarea statutelor, finanțare ori sancțiuni. În cazul în care Parlamentul European 
refuză să reexamineze o decizie în favoarea persoanelor cu un interes legitim, care au depus 
o plângere, este just ca Parlamentul să supună plângerea în cauză unei examinări 
suplimentare în cadrul procedurii juridice. Impunerea acestei noi obligații Parlamentului 
European va viza îmbunătățirea protecției drepturilor și a intereselor juridice ale 
reclamanților.

Amendamentul 66
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedurile administrative de atac nu 
au efect suspensiv. Cu toate acestea, 
Parlamentul European poate, în cazul în 
care consideră că circumstanțele o cer, să 
suspende aplicarea oricărei decizii pe care 
a luat-o.

(2) Procedurile administrative de atac nu 
au efect suspensiv. Cu toate acestea, 
Comisia poate, în cazul în care consideră 
că circumstanțele o cer, să suspende 
aplicarea oricărei decizii pe care a luat-o.

Or. en

Amendamentul 67
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deciziile luate în temeiul prezentului 
regulament pot face obiectul acțiunilor în 
fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
în conformitate cu dispozițiile relevante din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 

(3) Deciziile luate în temeiul prezentului 
regulament pot face obiectul acțiunilor în 
fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
în conformitate cu dispozițiile relevante din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. De asemenea, deciziile 
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Europene. menționate la articolul 26 alineatul (1) 
pot fi contestate exclusiv prin căi de atac 
juridice.

Or. bg

Justificare

Regulamentul prevede exercitarea, de către persoanele care solicită înregistrarea ori de 
către partidele politice europene sau fundațiile politice europene deja înregistrate, a unor căi 
de atac administrative și judiciare cu privire la deciziile Parlamentului European legate de 
înregistrarea statutelor, finanțare ori sancțiuni. Pentru a proteja drepturile și interesele 
juridice ale persoanelor cu un interes legitim în contestarea unei decizii a Parlamentului 
European, regulamentul trebuie să prevadă în mod explicit faptul că respectivele căi de atac 
administrative nu constituie un obstacol în calea depunerii directe a unei cereri la Curtea de 
Justiție.

Amendamentul 68
Gerald Häfner

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European adoptă o decizie de 
stabilire a normelor și a procedurilor pentru
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, inclusiv pentru instituirea 
registrului.

Comisia adoptă un regulament de punere 
în aplicare de stabilire a normelor și a 
procedurilor pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv pentru 
instituirea registrului.

Or. en


