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11.4.2018 A8-0373/18 

Alteração  18 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A nível da UE, desenvolveu-se um 

ambiente político dinâmico. Os partidos 

políticos europeus e as fundações 

associadas evoluíram e estão agora em 

condições de mobilizar fundos privados 

para promover as suas ideias políticas. 

Não é necessário qualquer outro 

financiamento da UE, proveniente do 

dinheiro dos contribuintes. O 

financiamento da UE deve, por 

conseguinte, ser gradualmente suprimido 

no âmbito do próximo QFP. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Alteração  19 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Os seus partidos afiliados estarem 

representados em pelo menos um quarto 

dos Estados-Membros, por deputados do 

Parlamento Europeu, dos parlamentos 

nacionais ou regionais ou das assembleias 

regionais, ou 

Estar presente ou representada, ou os seus 

membros estarem presentes ou 

representados, em pelo menos um quarto 

dos Estados-Membros, por deputados do 

Parlamento Europeu, dos parlamentos 

nacionais ou regionais ou das assembleias 

regionais, ou 

Or. en 

Justificação 

Os membros individuais e os deputados independentes devem manter os direitos de que gozam 

atualmente e devem ser tratados em pé de igualdade. A sua filiação deve continuar a ser tida em conta no 

âmbito dos critérios de representação. A alteração repõe o texto que corresponde à situação jurídica 

atual, que permite a diversidade e o pluralismo dos partidos políticos europeus. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Alteração  20 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

- 5 % é repartido em partes iguais 

entre os partidos políticos europeus 

beneficiários, 

- 20 % é repartido em partes iguais 

entre os partidos políticos europeus 

beneficiários, 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração garante que os pequenos e médios partidos políticos europeus beneficiem de uma 

parte equitativa dos fundos. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Alteração  21 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

- 95 % é repartido proporcionalmente 

à sua quota de deputados do Parlamento 

Europeu eleitos entre os partidos políticos 

europeus beneficiários; 

- 80 % é repartido proporcionalmente 

à sua quota de deputados do Parlamento 

Europeu eleitos entre os partidos políticos 

europeus beneficiários; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração garante que os pequenos e médios partidos políticos europeus beneficiem de uma 

parte equitativa dos fundos. 
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11.4.2018 A8-0373/22 

Alteração  22 

Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento entra em vigor no 

terceiro dia seguinte ao da sua publicação 

no Jornal Oficial da União Europeia. 

O presente regulamento entra em vigor em 

1 de janeiro de 2020. 

Or. en 

Justificação 

A concorrência democrática justa deve existir com condições de concorrência equitativas. A fim de evitar 

a impressão de que existe uma motivação partidária subjacente às alterações ao quadro regulamentar 

dos partidos políticos europeus, as alterações só deverão entrar em vigor após as eleições para o 

Parlamento Europeu, em 2019. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Alteração  23 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 

Artigo 17 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O artigo 17.º, n.º 4, passa a ter a 

seguinte redação: 

Suprimido 

‘4. As contribuições financeiras ou 

subvenções do orçamento geral da União 

Europeia não devem exceder 90 % das 

despesas reembolsáveis anuais, indicadas 

no orçamento de um partido político 

europeu, e 95 % dos custos elegíveis 

anuais incorridos por uma fundação 

política europeia. Os partidos políticos 

europeus podem utilizar qualquer parte 

não utilizada da contribuição da União 

para cobrir despesas reembolsáveis no 

exercício financeiro subsequente à sua 

concessão. Os montantes não utilizados 

nesse exercício financeiro são 

recuperados em conformidade com o 

Regulamento Financeiro. 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/24 

Alteração  24 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Estatuto e financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) Os partidos políticos europeus e as 

fundações políticas europeias devem poder 

absorver uma parte mais relevante das 

dotações atribuídas ao seu financiamento 

no orçamento geral da União Europeia. 

Por conseguinte, deve ser aumentada a 

quota máxima de contribuições 

financeiras ou subvenções a cargo do 

orçamento geral da União Europeia a 

nível das despesas reembolsáveis anuais 

indicadas no orçamento de um partido 

político europeu e nos custos elegíveis 

incorridos por uma fundação política 

europeia. 

(4) Os partidos políticos europeus e as 

fundações políticas europeias devem 

autofinanciar-se, sem recurso a fundos 

públicos. Por conseguinte, o atual sistema 

deve ser substituído logo que possível por 

um novo, baseado exclusivamente em 

donativos, privados e transparentes. 

Or. en 

 


