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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fl-Artikolu 191, it-Trattat jirrikonoxxi l-irwol fundamentali tal-partiti politiċi fil-livell 
Ewropew għall-formazzjoni ta' kuxjenza Ewropea u għall-espressjoni tal-volontà politika taċ-
ċittadini ta' l-Unjoni. Dan jikkostitwixxi wkoll il-bażi li tippermetti finanzjament pubbliku tal-
partiti politiċi Ewropej fil-livell Ewropew.  Madankollu, huwa ma jsemmix il-fondazzjonijiet 
politiċi fil-livell Ewropew.

Din il-proposta tagħti tweġiba parzjali għal dikjarazzjoni li ġiet negozjata mill-Kumitat għall-
Baġit u mir-rapporteur tagħha dwar ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju, matul ir-riforma 
tar-regolament finanzjarju f'Diċembru 20061:

2. Abbozz ta' dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi fil-livell 
Ewropew

''Il-Kummissjoni tintrabat li tippreżenta, jekk ikun possibbli qabel ix-xahar ta' Frar 2007, 
proposta għal modifika tar-Regolament (KE) Nru 2004/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta' l-4 ta' Novembru 2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell 
Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom sabiex jitwaqqfu dispożizzjonijiet bil-għan 
li r-risorsi proprji jiġu eżentati mir-regola ta' non-profitt prevista fl-Artikolu 109 tar-
regolament finanzjarju, b'mod partikolari l-kontribuzzjonijiet u ħlasijiet miġbura fl-
operazzjonijiet annwali ta' partit politiku fil-livell Ewropew, li jaqbżu l-25 % ta' l-ispejjeż 
eliġibbli li għandu jħallas il-benefiċjarju bi qbil ma' l-Artikolu 10, paragrafu 2, tar-
Regolament (KE) Nru 2004/2003."

L-emendi proposti għandhom għalhekk bħal uniku suġġett il-partiti politiċi fil-livell Ewropew 
u r-rispett tar-regolament finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali ta' l-Unjoni.

Jaqbel li jissemma' li, matul il-proċedura baġitarja 2008, ġew imressqa żewġ emendi li 
jikkonċernaw il-fondazzjonijiet politiċi fil-livell Ewropew li jitolbu li tinħoloq linja baġitarja 
fit-taqsima Parlament Ewropew, li tqiegħed għad-dispożizzjoni b'p.m. u EUR 5 miljuni 
f'riserva fi stennija ta' l-adozzjoni tal-bażi ġuridika. 

  
1 Testi adottati  mit-13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill- Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda1
PREMESSA 4 A (ġdida)

Meta l-implimentazzjoni ta' l-azzjoni 
tirrikjedi li jingħata appoġġ finanzjarju 
għal persuna terza, per eżempju 
organizzazzjoni politika ta' żgħożija, il-
partit politiku fil-livell Ewropew jista' 
jagħti dan l-appoġġ fir-rispett tal-
kundizzjonijiet ta' l-Artikolu 120, 
paragrafu 2, tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-Kunsill tal-25 
ta' Ġunju 2002 dwar regolament 
finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej1 u ta' l-Artikolu 
184a tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 
2342/2002 tal-Kummissjoni tat-23 ta' 
Diċembru 2002 li jwaqqaf il-modalitajiet ta' 
eżekuzzjoni tar-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-Kunsill 
dwarRegolament finanzjarju applikabbli 
għall-Baġit Ġenerali tal-Komunitajiet 
Ewropej1._______________
Regolament finanzjarju applikabbli għall-
baġit ġenerali  tal- komunitajiet Ewropej 2.
_______________
1 ĠU L 248 tas-16.9.2002, p. 1. Regolament kif 
emendat bir-Regolament (KE, Euratom) Nru 
1995/2006 (ĠU L. 390, tat-30.12.2006, p. 1).

2 ĠU L 357 tal-31.12.2002, p. 1. 2Regolament kif l-
aħħar emendat mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 
478/2007 (ĠU L 111, tat-28.4.2007, p.13).
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-iskop li tikkonċilja l-proposta leġiżlattiva mal-pożizzjoni tal-PE.

Emenda 2
PREMESSA 6 

(6) Sabiex iżidu l-kapaċitajiet ta’ ppjanar 
finanzjarju fit-tul tal-partiti, biex iqisu l-
ħtiġiet varji ta’ finanzjament minn sena 
għall-oħra, u biex isaħħu l-inċentivi tal-
partiti biex ma jiddependux biss mill-
finanzjament pubbliku, il-partiti politiċi fil-
livell Ewropew għandhom jitħallew 
jistabbilixxu riżervi finanzjarji limitati 
bbażati fuq ir-riżorsi tagħhom stess 
iġġenerati minn sorsi oħra barra l-baġit ta’ l-
Unjoni Ewropea.

(6) Sabiex iżidu l-kapaċitajiet ta’ ppjanar 
finanzjarju fit-tul tal-partiti, biex iqisu l-
ħtiġiet varji ta’ finanzjament minn sena 
għall-oħra, u biex isaħħu l-inċentivi tal-
partiti biex ma jiddependux biss mill-
finanzjament pubbliku, il-partiti politiċi fil-
livell Ewropew għandhom jitħallew, 
permezz ta' deroga għar-regola ta' non-
profitt prevista fl-Artikolu 109, paragrafu 
2, tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 
1605/2002, jistabbilixxu riżervi finanzjarji 
limitati bbażati fuq ir-riżorsi tagħhom stess 
iġġenerati minn sorsi oħra barra l-baġit ta’ l-
Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippreċiża l-modalitajiet ta' l-adozzjoni ta' dan ir-Regolament

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 1

Artikolu 2, punt 4a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 2004/2003) 

4a) "finanzjament": għotja kif mifhuma 
mill-Artikolu 108, (1), tar-Regolament (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-terminoloġija u koerenza mar-regolament finanzjarju.

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 6, subparagrafu 1 b (Regolament (KE) Nru 2004/2003)

(b) jiddikjaraw l-għejun tal-finanzjament 
tagħhom billi jipprovdu lista tad-donaturi u 
tad-donazzjonijiet li jkun irċieva kull 

b) jiddikjaraw l-għejun tal-finanzjament 
tagħhom billi jipprovdu lista tad-donaturi u 
tad-donazzjonijiet li jkun irċieva kull 
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donatur, minbarra d-donazzjonijiet ta’ mhux 
iżjed minn EUR 500

donatur, minbarra d-donazzjonijiet ta’ mhux 
iżjed minn EUR 500 EUR kull sena 
mingħand kull donatur.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika u koerenza mal-kriterji ta' l-Artikolu 6 (1) (d).

Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 6, paragrafu 2 (Regolament (KE) nru 2004/2003) 

2. Kontribuzzjonijiet lil partit politiku fil-
livell Ewropew minn partiti politiċi 
nazzjonali li huma membri ta’ partit politiku 
fil-livell Ewropew huma ammissibbli. Ma’ 
jistgħux ikunu ta’ aktar minn 40 % tal-baġit 
ta’ kull sena ta’ dak il-partit. 

2. Kontribuzzjonijiet lil partit politiku fil-
livell Ewropew minn partiti politiċi 
nazzjonali li huma membri jew huma ta' 
membru (persuna fiżika) ta’ partit politiku 
fil-livell Ewropew huma ammissibbli. 
Kontribuzzjonijiet għal partit politiku 
Ewropew li jiġu minn partiti politiċi 
nazzjonali membri ma jistgħux jaqbżu l-
40% tal-baġit annwali ta' dak il-partit. 

Ġustifikazzjoni

Kjarifika, għaliex ċerti partiti politiċi fil-livell Ewropew jagħtu l-possibilità lill-persuni fiżiċi 
li jingħaqdu magħhom individwalment.

Emenda 6
ARTICLE 1, POINT 8 A)

Artikolu 9, paragrafu 1, subparagrafu 2 (Regolament (KE) nru 2004/2003)

Il-proċeduri ta’ implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament huma stabbiliti mill-Uffiċjal ta’ 
l-Awtorizzazzjoni.”

Il-proċeduri ta’ implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament huma stabbiliti mill-
Parlament Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika tagħmel aktar trasparenti l-proċedura ta' l-adozzjoni tal-mod ta' twettiq 
tagħha billi tiċċara lill-pubbliku r-responsabbilitajiet. 
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Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 8 A A (ġdid)

Artikolu 9, paragrafu 2 (Regolament (KE) nru 2004/2003)

a a) Il-paragrafu 2 jiġi mibdul b'dan li ġej:
"2.  L-evalwazzjoni tal-beni mobbli u tal-
proprjetà u d-deprezzament tagħhom issir 
bi qbil mal-modalitajiet ta' eżekuzzjoni ta' 
dan ir-regolament li għandu jiġi adottat 
skond paragrafu 1."

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) 2909/2000 ġie rrevokat fl-2005. Jaqbel għalhekk li jiġu ffissati l-
modalitajiet għall-evalwazzjoni tal-beni permezz ta' modalitajiet ta' implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura prevista f'paragrafu 1. 

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 9

Artikolu 10, paragrafu 2 (Regolament (KE) nru 2004/2003)

2. Il-finanzjament imħallas mill-baġit 
ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea m’għandux 
ikun ta’ aktar minn 85% tal-baġit ta’ partit 
jew fondazzjoni politika fil-livell Ewropew. 
Il-piż tal-prova għandu jibqa’ fuq il-partit 
politiku relevanti fil-livell Ewropew.

2. Il-finanzjament imħallas mill-baġit 
ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea m’għandux 
ikun ta’ aktar minn 85% ta' l-ispejjeż 
eliġibbli għal finanzjament ta’ partit jew 
fondazzjoni politika fil-livell Ewropew. Il-
piż tal-prova għandu jibqa’ fuq il-partit 
politiku relevanti fil-livell Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Terminoloġija inqas ambigwa u diġà użata fir-regolament finanzjarju, modalitajiet ta' 
eżekuzzjoni u deċiżjoni tal-Bureau ta' l-2004.
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Anness 

Proċedura għall-għotja ta' kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew
skond is-sena finanzjarja N

Sena N-1 Ġunju N-1 Pubblikazzjoni min-naħa tal-PE ta' sejħa għal proposti li 
tiffissa l-kriterji ta' eliġibilità, il-modalitajiet ta' finanzjament 
(Art.110, par. 2 tar-regolament finanzjarju) Komunitarji u d-
dati maħsuba għall-proċedura ta' għoti.

15 ta' Novembru N-1 Data ta' skadenza għat-tressiq tat-talba għal kontribuzzjoni 
mill-benefiċjarji

Sena N 15 ta' Frar N Deċiżjoni tal-Bureau dwar it-tqassim ta' l-approprjazzjonijiet 
u dwar l-għoti tal-kontribuzzjonijiet lill-partiti politiċi 
Ewropej

15 ta' Marzu N Data ta' skadenza għall-iffirmar tal-konvenzjoni ta' 
kontribuzzjoni, bejn il-partit politiku Ewropew u l-uffiċjal 
delegat li jawtorizza

30 ta' Marzu N Għoti ta' prefinanzjament ta' 80% ta' l-ammont tal-
kontribuzzjoni

Sena N+1 31 ta' Marzu N+1 Il-PE jippubblika d-dettalji tas-sostenn tekniku pprovdut lil 
kull partit politiku f'livell Ewropew f'rapport annwali

30 ta' Ġunju N+1 Il-kontribuzzjonijiet kollha mogħtija mill-PE matul sena 
finanzjarja huma ppubblikati matul l-ewwel sitt xhur tas-
sena finanzjarja ta' wara, fis-sit ta' l-Internet tal-PE.

Data T 
qabel il-15 ta' Mejju 
N+1

Talba għal ħlas ta' l-ammont li jkun fadal mill-partit politiku 
Ewropew, flimkien ma' rapport finali dwar it-twettiq tal-
programm ta' xogħol, ta' sommarju finali ta' l-ispejjeż 
eliġibbli li jkunu saru, sitwazzjoni kompleta tad-dħul u l-
infiq, rapport ta' verifika estena

T+60 jum Approvazzjoni tal-Bureau tal-PE dwar ir-rapport ta' attività u 
somma finali li fadal x'titħallas

T+ 90 jum Ħlas ta' din is-somma u rkupru ta' dak li jkun tħallas żejjed 
mill-Parlament
Salvagwardja tad-dokumenti:
Il-benefiċjarju jżomm għad-dispożizzjoni tal-PE dokumenti 
relatati mal-konvenzjoni ta' kontribuzzjoni matul perjodu ta' 
5 snin sa mid-data ta' ħlas ta' l-ammont totali.
Kontrolli u verifiki:
Il-benefiċjarju jiffaċilita t-twettiq ta' verifika min-naħa tal-
PE rigward l-użu li jsir mill-kontribuzzjoni. Dawn il-verifiki 
jistgħu jsiru tul il-perjodu ta' eżekuzzjoni tal-konvenzjoni 
sal-ħlas ta' l-ammont finali, kif ukoll matul perjodu ta' 5 snin 
sa mid-data ta' ħlas ta' l-ammont totali.
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PROCEDURA

Titolu Statut u finanzjament tal-partiti politici Ewropej

Riferenzi COM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)

Kumitat responsabbli AFCO

Opinjoni mogħtija minn
Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG
3.9.2007

Rapporteur għal opinjoni:
Data tal-ħatra

Catherine Guy-Quint
17.7.2007

Eżami fil-kumitat 13.9.2007 9.10.2007

Data ta' l-adozzjoni 8.10.2007

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

20
0
0

Membri preżenti waqt il-votazzjoni 
finali

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig 
Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-
Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, 
Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina 
Škottová, László Surján, Ralf Walter

Sostitut(i) preżent(i) waqt il-votazzjoni 
finali

Thijs Berman, Richard Corbett
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