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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2004/2003 relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos 
políticos a nível europeu
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0364),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 191º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0202/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 2

(2) Na Resolução de 23 de Março de 2006 
sobre a aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 2004/2003, o Parlamento Europeu 
considerou que determinados aspectos 
deste regulamento deviam ser 
aperfeiçoados à luz da experiência 
adquirida desde a sua entrada em vigor em 
2003.

(2) Na Resolução de 23 de Março de 2006 
sobre a aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 2004/2003, mediante a qual deu 
cumprimento à missão que lhe incumbia, 
o Parlamento Europeu considerou que 
determinados aspectos deste regulamento 
deviam ser aperfeiçoados à luz da 
experiência adquirida desde a sua entrada 
em vigor em 2003 e sugeriu que fosse 
examinada a possibilidade de criar 
fundações políticas a nível europeu.
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Justificação

Aditamento destinado a lograr uma maior clareza.

Alteração 2
CONSIDERANDO 4

(4) Garantir a maior participação possível 
dos cidadãos na vida democrática da União 
continua a ser um objectivo importante. 
Neste contexto, as organizações das 
juventudes políticas podem desempenhar 
um papel especial para estimular o 
interesse e os conhecimentos concretos 
acerca do sistema político da União entre 
os jovens, promovendo activamente a sua 
participação nas actividades democráticas a 
nível europeu.

(4) Garantir a maior participação possível 
dos cidadãos na vida democrática da União 
continua a ser um objectivo importante. 
Neste contexto, as organizações das 
juventudes políticas podem desempenhar
um papel especial para estimular o 
interesse e os conhecimentos concretos 
acerca do sistema político da União entre 
os jovens, promovendo activamente a sua 
participação nas actividades democráticas a 
nível europeu. Os partidos políticos a nível 
europeu são convidados a facilitar e 
promover a actividade das organizações 
políticas de jovens que lhes sejam 
próximas.

Justificação

Aditamento destinado a lograr uma maior clareza.

Alteração 3
CONSIDERANDO 7

(7) A fim de criar condições favoráveis ao
financiamento dos partidos políticos a nível 
europeu, incentivando-os em simultâneo a 
garantir um planeamento financeiro de 
longo prazo adequado, deve ser ajustado o 
nível mínimo exigido de co-financiamento.

(7) A fim de melhorar as condições para o
financiamento dos partidos políticos a nível 
europeu, incentivando-os em simultâneo a 
garantir um planeamento financeiro de 
longo prazo adequado, deve ser ajustado o 
nível mínimo exigido de co-financiamento. 
Será oportuno prever o mesmo 
co-financiamento para as fundações 
políticas a nível europeu.

Justificação

Aditamento destinado a lograr uma maior clareza.
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Alteração 4
CONSIDERANDO 8

(8) Com vista a reforçar e a promover 
ainda mais a natureza europeia das eleições 
para o Parlamento Europeu, deve ficar bem 
claro que as dotações provenientes do 
orçamento comunitário também podem ser 
utilizadas para financiar campanhas 
organizadas pelos partidos políticos a nível 
europeu no âmbito das eleições para o 
Parlamento Europeu, desde que isso não 
constitua um financiamento directo ou 
indirecto de partidos políticos nacionais ou 
dos seus candidatos.

(8) Com vista a reforçar e a promover 
ainda mais a natureza europeia das eleições 
para o Parlamento Europeu, deve ficar bem 
claro que as dotações provenientes do 
orçamento comunitário também podem ser 
utilizadas para financiar campanhas 
organizadas pelos partidos políticos a nível 
europeu no âmbito das eleições para o 
Parlamento Europeu, desde que isso não 
constitua um financiamento directo ou 
indirecto de partidos políticos nacionais ou 
dos seus candidatos. São admissíveis as 
actividades dos partidos políticos a nível 
europeu que estejam relacionadas com as 
eleições para o Parlamento Europeu, 
desde que se destinem a complementar, e 
não a substituir, as acções dos partidos 
políticos nacionais.

Justificação

A disposição fundamental do Tratado CE (artigo 91.º) que rege a criação e a actividade dos 
partidos políticos a nível europeu reconhece que estes contribuem para a expressão da 
vontade política dos cidadãos da União. A vontade dos cidadãos exprime-se sobretudo 
aquando das eleições para o Parlamento Europeu. Por conseguinte, é imperativo permitir 
que os partidos políticos a nível europeu desempenhem igualmente um determinado papel no 
âmbito das eleições para o Parlamento Europeu. Estas actividades completam as campanhas 
dos partidos nacionais que deles são membros. Desde que se revistam deste carácter 
complementar, estas actividades não constituem uma forma de financiamento ilícito dos 
partidos nacionais. Devem, além disso, respeitar as disposições do Estado-Membro em 
questão no tocante à condução das campanhas eleitorais.

Alteração 5
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 4, nº 6

6. Os fundos atribuídos a uma fundação 
política a nível europeu só podem ser 
utilizados para financiar as actividades da 
fundação referidas no n.º 4 do artigo 2.º

6. Os fundos atribuídos a uma fundação 
política a nível europeu só podem ser 
utilizados para financiar as actividades da 
fundação referidas no n.º 4 do artigo 2.º, 
não podendo, em caso algum, servir para
financiar actividades ligadas a
campanhas eleitorais.
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Justificação

Afigura-se oportuno clarificar este ponto. No que se refere à utilização autorizada de fundos 
por parte dos partidos políticos a nível europeu, ver nova versão do artigo 8.º.

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 6, nº 3 (Regulamento (CE) n.º 2004/2003)

3. São admissíveis as quotizações para uma 
fundação política a nível europeu das 
fundações políticas nacionais que sejam 
seus membros, bem como dos partidos 
políticos a nível europeu. Estas quotizações 
não podem exceder 40% do orçamento 
anual daquela fundação.

3. São admissíveis as quotizações para uma 
fundação política a nível europeu das 
fundações políticas nacionais que sejam 
seus membros, bem como dos partidos 
políticos a nível europeu. Estas quotizações 
não podem exceder 40% do orçamento 
anual daquela fundação nem podem provir 
de fundos que um partido político a nível 
europeu tenha obtido do orçamento geral 
da União Europeia nos termos do 
presente Regulamento.

Justificação

A restrição aditada revela-se necessária para excluir expressamente a possibilidade de que a 
percentagem de 15 % de co-financiamento que incumbe a uma fundação provenha também de
forma indirecta de fundos da União, concretamente de fundos que um partido obtenha do
orçamento comunitário e que entregue em seguida à fundação a título de quotização.

Alteração 7
ARTIGO 1, PONTO 9

Artigo 10, nº 2 (Regulamento (CE) n.º 2004/2003)

2. Os financiamentos pelo orçamento geral 
da União Europeia não podem exceder 
85% do orçamento de um partido político 
ou de uma fundação política a nível 
europeu. O ónus da prova cabe ao partido 
político a nível europeu em questão.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator subscreve inteiramente a proposta da Comissão e recomenda que a mesma seja 
aprovada juntamente com as alterações por si propostas, as quais têm essencialmente um 
intuito clarificativo. No entanto, reserva-se o direito de apresentar outras alterações que 
possam revelar-se necessárias à luz das deliberações do Conselho. 

A proposta em apreço aborda três temas que foram evocados na sua totalidade na última 
resolução do Parlamento Europeu sobre os partidos políticos europeus, a qual realizava um 
balanço do financiamento efectuado até então e formulava propostas tendentes a melhorá-lo e 
a desenvolvê-lo1, a saber: 

1. a adaptação das disposições financeiras às necessidades específicas dos partidos políticos 
para fins da utilização das dotações2, 

2. o reconhecimento de que os partidos políticos a nível europeu desempenham um papel no 
contexto das eleições para o Parlamento Europeu e, por conseguinte, o reconhecimento 
explícito da legalidade da utilização de fundos para esse efeito3, 

3. a possibilidade de financiar fundações políticas a nível europeu que complementem a 
actividade de informação e de formação levada a cabo pelos partidos políticos europeus 
através de acções de informação e de formação políticas4. 

Os temas em pormenor: 

1. Disposições financeiras 

Para evitar repetições, remetemos para a pormenorizada exposição de motivos que 
acompanha a proposta da Comissão. Este tema diz respeito a dois pedidos dos partidos 
políticos europeus, que se revelaram justificados na prática, nomeadamente: 

– a possibilidade de fazer transitar até 25% das receitas totais de um partido de um ano para o 
primeiro trimestre do ano seguinte, de maneira a garantir uma maior flexibilidade nas 
despesas aquando da passagem de um exercício para outro, o que permitirá reagir 
rapidamente a qualquer alteração de circunstâncias, e 

– a possibilidade de constituir reservas ao longo de vários anos a partir de recursos próprios 
(donativos, quotizações de partidos membros e de membros individuais), até um determinado
limite que, na sua proposta, a Comissão fixa em 100% das receitas totais médias dos partidos 
políticos a nível europeu. 

  
1 Resolução de 23 de Março de 2006, aprovada com base no relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais 
A6-0042/2006, relator: Jo Leinen.
2 Nº 13, alíneas d) e e) da resolução.
3 Nº 14, alínea c) da resolução.
4 Nº 14, alínea a) da resolução.
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A primeira disposição nova constitui uma derrogação da regra da inexistência de lucro 
constante do artigo 109.º do Regulamento Financeiro, o qual dispõe, essencialmente, que, no 
fim de um dado exercício, nada deve restar em caixa de uma "subvenção" atribuída a um 
organismo elegível para financiamento. Verificou-se que o conceito de "subvenção" na 
acepção do Regulamento Financeiro, no qual se inspira fundamentalmente o financiamento 
dos partidos políticos a nível europeu, é aplicável apenas de forma limitada às características e 
necessidades dos partidos políticos. 

A segunda disposição nova é considerada igualmente pela Comissão uma derrogação da regra 
da inexistência de lucro. A mesma pode, contudo, ser interpretada como uma clarificação que 
se destina a explicitar o sentido e a finalidade da regra segundo a qual não pode haver no final 
do ano um excedente que resulte apenas de uma subvenção, não sendo esta proibição
aplicável aos recursos próprios provenientes de donativos de terceiros ou de quotizações dos 
membros. 

2. Papel dos partidos políticos europeus aquando das eleições para o Parlamento Europeu 

Na sua proposta, a Comissão clarifica uma questão que não é explicitamente resolvida no
regulamento em vigor. Sempre foi afirmado que o reconhecimento dos partidos a nível 
europeu só teria sentido se lhes fosse permitido desempenhar um papel nas campanhas 
eleitorais para o Parlamento Europeu. Com efeito, a redacção da disposição que serve de base 
jurídica e que foi introduzida pelo Tratado de Maastricht, ou seja, o artigo 191.º do Tratado 
CE, já sugere essa interpretação. No fim de contas, como é que estes partidos poderão
tornar-se actores de uma opinião política europeia e contribuir para a formação de uma 
consciência europeia e para a expressão da vontade dos cidadãos da União se não puderem 
participar nas campanhas eleitorais? Para se dedicar a essas actividades, um partido político a 
nível europeu pode igualmente utilizar a ajuda financeira que lhe é concedida. Tal como 
indicado na justificação da alteração correspondente (alteração 4 ao considerando 8), as 
actividades de um partido político europeu relacionadas com uma campanha eleitoral para o 
Parlamento Europeu e que complementem as campanhas dos partidos nacionais não podem 
ser consideradas um "financiamento" não autorizado do(s) partido(s) membros pertinente(s). 

O texto da disposição correspondente da proposta (terceiro parágrafo do artigo 8.º do 
Regulamento na sua nova versão) apresenta, contudo, uma pequena lacuna que fica a dever-se
à formulação ambígua da alínea d) do artigo 3.º do Regulamento em vigor: o terceiro 
parágrafo do artigo 8.º refere "eleições para o Parlamento Europeu em que [os partidos 
políticos a nível europeu] participem, segundo a alínea d) do artigo 3.º". Tal não significa, 
contudo, que os partidos políticos europeus tenham de apresentar os seus próprios candidatos 
às eleições, o que não podem actualmente fazer, mas que os partidos que são seus membros
devem fazê-lo ou pelo menos tenham anunciado a intenção de o fazer. 

3. Apoio a fundações políticas a nível europeu 

A principal inovação introduzida pela proposta da Comissão consiste na possibilidade de 
financiar através do orçamento da União não só os partidos políticos europeus, mas também 
as fundações políticas que lhes estejam associadas. Em muitos Estados-Membros existem 
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fundações políticas associadas a partidos e já há igualmente formas transfronteiriças de 
cooperação entre fundações políticas1. O que não existia era um quadro regulamentar e uma 
base financeira para a criação de fundações ligadas às famílias políticas existentes a nível 
europeu e que desempenham certas funções que os partidos políticos europeus não podem 
levar a cabo ou não podem realizar de forma adequada. Para obviar a esta situação, a 
Comissão lançou em 2007 um projecto-piloto que permite apoiar financeiramente a criação e 
a organização das actividades conduzidas por fundações políticas europeias2. Trata-se,
contudo, de uma iniciativa com uma duração limitada a um máximo de dois anos e que
constitui apenas uma solução transitória, na pendência da adopção de uma base jurídica para o 
apoio financeiro. As tarefas previstas para as fundações políticas europeias englobam as 
actividades de formação em matéria de política europeia, a observação, a análise e a 
contribuição para o debate acerca de questões políticas europeias e do processo de integração 
europeia (papel de grupos de reflexão) e a criação de uma plataforma para a cooperação entre 
as fundações nacionais existentes. 

As novas disposições relativas às fundações políticas europeias podem ser resumidas do 
seguinte modo: 

– As fundações devem, tal como os partidos, ser constituídas segundo o direito de um 
Estado-Membro e ser dotadas de personalidade jurídica. Podem ser criadas directamente 
enquanto fundação autónoma ou reunir fundações ou outras organizações já existentes. Tal 
como no caso dos partidos, o Regulamento não prevê qualquer "registo" ou 
"reconhecimento". Apenas está prevista a possibilidade de beneficiarem de um financiamento, 
subordinado a certas condições, a título do orçamento de funcionamento do Parlamento 
Europeu. 

– A concessão de um financiamento pressupõe que a fundação esteja associada a um partido 
político europeu que beneficie de um apoio financeiro da União Europeia. Nos termos do 
Regulamento, compete a cada partido e fundação definir as modalidades específicas da sua 
relação, bem como um "grau de separação" adequado no que se refere à gestão quotidiana e às
estruturas dirigentes. 

– A fundação deve ter um domínio de actividades típico de uma fundação política (definição 
no artigo 2.º, n.º 4 (novo)) e respeitar os princípios da liberdade, da democracia, do respeito 
pelos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais bem como do Estado de Direito. O 
preenchimento destas condições pode ser verificado mediante uma "aplicação adequada" do 
procedimento previsto para os partidos (artigo 5.º do Regulamento). Além disso, a fundação 
será excluída do financiamento se o mesmo for recusado ao partido a que está associada. 

– A fundação apresenta o seu pedido de financiamento "através do partido político a nível 
europeu a que está associada". Esta formulação deverá ser precisada nas disposições de 
execução do Parlamento Europeu. 

  
1 Como a rede europeia de fundações políticas.
2 Rubrica orçamental 15 06 07.
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– A fundação pode utilizar os fundos que lhe são concedidos apenas para o financiamento de 
actividades que correspondam à definição das suas tarefas. Os fundos não podem ser 
utilizados para o financiamento directo ou indirecto de partidos políticos ou fundações a nível 
nacional (artigo 7.º com aditamento; cf. alteração 5). 

– Em matéria de contabilidade e de admissibilidade dos donativos, as fundações estão sujeitas
às mesmas exigências que os partidos. As quotizações das fundações que sejam seus 
membros, bem como dos partidos políticos a nível europeu, não podem exceder 40% do 
orçamento anual da fundação (cf. alteração 6). 

– As disposições do artigo 9.º relativas à "execução e ao controlo" são igualmente aplicáveis 
aos fundos atribuídos às fundações (parte final do n.º 5 (novo) do artigo 4.º do Regulamento). 
Por conseguinte, as novas disposições relativas à transição de dotações para o exercício 
seguinte e à constituição de reservas são igualmente aplicáveis às fundações. 

– A repartição das dotações disponíveis é efectuada para as fundações segundo a mesma 
fórmula que para os partidos que lhe estão associados (n.º 1 do artigo 10.° do Regulamento): 
15% são repartidos em partes iguais e 85% são repartidos proporcionalmente ao número de
deputados do partido associado que tenham sido eleitos para o Parlamento Europeu. 

– No que diz respeito ao financiamento, é aplicável uma taxa máxima uniforme de 85% do 
orçamento anual tanto para os partidos como para as fundações. Em ambos os casos, são tidas
em conta as características específicas dos beneficiários (ver alteração 7). 

– O mais tardar até 15 de Fevereiro de 2011, o Parlamento Europeu publicará um relatório em 
que avaliará a aplicação do regulamento alterado.
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