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O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo ao estatuto e ao financiamento dos 

partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias1,  

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que os partidos políticos e as fundações políticas transnacionais 

contribuem para a criação de uma maior consciência política europeia e para a 

expressão da vontade dos cidadãos da União; 

B. Considerando que o financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações 

políticas europeias deve apoiar atividades políticas consentâneas com os princípios da 

União Europeia, ser transparente e não se prestar a abusos; 

C. Considerando que o artigo 6.º do Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 prevê a 

criação, até 1 de setembro de 2016, de uma Autoridade para os partidos políticos 

europeus e as fundações políticas europeias para decidir sobre o registo dos partidos 

políticos europeus e das fundações políticas europeias e sobre o respetivo cancelamento, 

de acordo com os procedimentos e condições estabelecidos no presente regulamento, 

1. Lamenta as inúmeras lacunas existentes no Regulamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014, 

especialmente no que diz respeito ao nível de cofinanciamento (recursos próprios), bem 

como à possibilidade de os deputados ao Parlamento Europeu estarem filiados em 

vários partidos; 

2. Exorta a Comissão a examinar de perto todas as lacunas e a propor uma revisão do 

regulamento o mais rapidamente possível; 

                                                 
1  JO L 317 de 4.11.2014, p. 1. 



 

 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão. 

 


