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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator de parecer acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de um regulamento sobre 
o estatuto e o financiamento dos partidos e fundações políticas europeias. A proposta inclui 
algumas importantes sugestões contidas na resolução do PE de abril de 2011, prevendo pois a 
possibilidade de um reconhecimento pleno e funcional do papel dos partidos políticos em toda 
a UE, como se declara no Tratado de Lisboa (artigo 10.º TUE) e na Carta dos direitos 
Fundamentais.

A nova personalidade jurídica dos partidos políticos europeus è um dos pontos fundamentais 
de interesse para a Comissão dos Assuntos Jurídicos. A personalidade jurídica ao abrigo do 
direito da União, como apresentada na proposta, é definida como complementando 
sobrepondo-se a uma personalidade jurídica pré-existente em termos de direito nacional. O 
objetivo é evitar "duplicidade de critérios" nos Estados-Membros entre as regras que se 
aplicam aos partidos "nacionais" e outros critérios dirigidos por sua vez aos partidos 
europeus. Pretende-se também minimizar a relutância dos Estados-Membros quanto à 
proposta.

De facto, antes de se poder registar a fim de obter personalidade jurídica ao abrigo do direito 
da União, o partido ou fundação deve ter já personalidade jurídica ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro (direito de associação ou outro) e nele ter a sua sede.

No que respeita à competência da Comissão dos Assuntos Jurídicos, as regras sobre a 
governação interna são também extremamente importantes, uma vez que definem não só 
critérios comuns avançados de responsabilidade e transparência, mas abrem também caminho 
a um efeito colateral positivo sobre as regras e condutas internas dos partidos nacionais.

A proposta sugere quais os elementos que devem figurar nos estatutos a fim de garantir um 
funcionamento interno democrático, coimo os direitos e deveres dos membros, o 
funcionamento de uma assembleia geral, processos eleitorais e de tomada de decisões para 
todos os outros órgãos dirigentes. decerto muito importante a este propósito é também a 
referência à possibilidade de retirar um partido do registo por incumprimento das regras 
mínimas sobre democracia interna.

O calendário para debate da proposta no Parlamento europeu é da maior importância para a 
Comissão dos Assuntos Jurídicos: para garantir a adoção efetiva do regulamento, a Comissão 
dos Assuntos Jurídicos recomenda que a posição do Parlamento Europeu seja aprovada 
atempadamente para preparar as eleições europeias da primavera de 2014.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

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 ou os seus 
Estados-Membros, em pelo menos um 
quarto dos Estados-Membros, por 
deputados do Parlamento Europeu, ou dos 
parlamentos nacionais ou regionais ou das 
assembleias regionais a que tenham sido 
atribuídos poderes legislativos que, como 
tal, tenham sido notificados ao 
Parlamento Europeu, ou

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) deve garantir a representação dos 
géneros nos seus órgãos internos e 
promover a paridade dos géneros no que 
respeita à composição das listas eleitorais.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O partido político europeu e a fundação 
política europeia têm pleno 
reconhecimento e capacidade jurídica em 
todos os Estados-Membros.

O partido político europeu e a fundação 
política europeia têm plena capacidade 
jurídica em todos os Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito a matérias não 
regidas pelo presente regulamento, ou 
quando uma matéria o seja parcialmente, 
o partido político europeu e a fundação 
política europeia são regidos, no 
Estado-Membro em que está situada a sua 
sede, pelas leis nacionais aplicáveis à 
forma jurídica indicada nos estatutos do 
partido político europeu e da fundação 
política europeia. As atividades 
desenvolvidas pelo partido político 
europeu e pela fundação política europeia 
noutros Estados-Membros regem-se pelas 
disposições nacionais aplicáveis desses 
Estados-Membros.

2. No que diz respeito a matérias não 
regidas pelo presente regulamento ou pelos 
respetivos estatutos, ou que o sejam 
apenas parcialmente, o partido político 
europeu e a fundação política europeia são 
regidos pelas leis do Estado-Membro em 
que tiverem a sua sede. As atividades 
desenvolvidas pelo partido político 
europeu e pela fundação política europeia 
noutros Estados-Membros regem-se pelas 
disposições nacionais aplicáveis desses 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local.

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local, exceto quando 
os referendos digam respeito a questões 
relacionadas com a União Europeia.
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