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REGOLAMENT (UE, EURATOM) Nru 1141/2014
PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

TAL-

tat-22 ta' Ottubru 2014
dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1
Suġġett
Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-istatut u
l-finanzjament ta’ partiti politiċi fil-livell Ewropew (“partiti politiċi
Ewropej”) u ta’ fondazzjonijiet politiċi f’livell Ewropew (“fondazzjoni
jiet politiċi Ewropej”).

Artikolu 2
Definizzjonijiet
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:
(1) "partit politiku" tfisser assoċjazzjoni ta' ċittadini:
— li ssegwi għanijiet politiċi, u
— li tkun magħrufa minn, jew stabbilita skont, l-ordinament ġuri
diku ta' mill-inqas wieħed mill-Istati Membri;
(2) “alleanza politika” tfisser kooperazzjoni strutturata bejn partiti poli
tiċi u/jew ċittadini,
(3) “partit politiku Ewropew” tfisser “alleanza politika” li ssegwi
għanijiet politiċi u tkun irreġistrata mal-Awtorità għall-partiti u
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej stabbilita fl-Artikolu 6 skont
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament;
(4) “fondazzjoni politika Ewropea” tfisser entità li tkun formalment
affiljata ma’ partit politiku Ewropew, li tkun irreġistrata
mal-Awtorità skont il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan
ir-Regolament, u li permezz tal-attivitajiet tagħha, skont l-għanijiet
u l-valuri fundamentali segwiti mill-Unjoni, issaħħaħ u tikkomple
menta l-għanijiet tal-partit politiku Ewropew billi twettaq wieħed
jew aktar mill-kompiti li ġejjin:
(a) l-osservazzjoni, l-analiżi u l-kontribuzzjoni għad-dibattitu dwar
kwistjonijiet ta’ politika pubblika Ewropea u dwar il-proċess
ta’ integrazzjoni Ewropea;
(b) l-iżvilupp ta' attivitajiet marbuta ma' kwistjonijiet ta' politika
pubblika Ewropea, bħalma hija l-għajnuna fis-seminars
Ewropej, fit-taħriġ, fil-konferenzi u fl-istudji dwar kwistjonijiet
bħal dawn bejn il-partijiet interessati ewlenin, inkluż
l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u rappreżentanti oħra
tas-soċjetà ċivili;
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(c) l-iżvilupp
tal-kooperazzjoni
sabiex
d-demokrazija, inkluż f’pajjiżi terzi;

tiġi

promossa

(d) isservi ta' qafas għall-fondazzjonijiet politiċi nazzjonali, għallakkademiċi, u għal atturi rilevanti oħra biex jaħdmu flimkien
fil-livell Ewropew;
(5) “parlament reġjonali” jew “assemblea reġjonali” tfisser korp li
l-membri tiegħu jkollhom mandat elettorali reġjonali jew ikunu
politikament responsabbli quddiem assemblea eletta;
(6) “finanzjament mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea” tfisser
għotja mogħtija skont it-Titolu VI tal-Ewwel Parti jew kontribuz
zjoni mogħtija skont it-Titolu VIII tat-Tieni Parti tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill (1) (“ir-Regolament Finanzjarju”):
(7) “donazzjoni” tfisser kwalunkwe offerti ta’ flus, kwalunkwe offerta
in natura, il-forniment taħt iil-valur tas-suq ta' kwalunkwe prodotti,
servizzi (inkluż self) jew xogħlijiet, u/jew kwalunkwe tranżazzjoni
oħra li tikkostitwixxi vantaġġ ekonomiku għall-partit politiku
Ewropew jew għall-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati,
bl-eċċezzjoni ta' kontribuzzjonijiet mill-membri u l-attivitajiet poli
tiċi tas-soltu li jsiru fuq bażi volontarja minn individwi;
(8) “kontribuzzjoni mill-membri” tfisser kwalunkwe ħlas fi flus,
inklużi ħlasijiet ta' sħubija, jew kwalunkwe kontribuzzjoni in
natura, jew il-forniment taħt il-valur tas-suq ta' kwalunkwe
prodotti, servizzi (inklużi selfiet) jew xogħlijiet, u/jew kwalunkwe
tranżazzjoni oħra li tikkostitwixxi vantaġġ ekonomiku għall-partit
politiku Ewropew jew għall-fondazzjoni politika Ewropea kkonċer
nati, meta mogħtija lil dak il-partit politiku Ewropew jew lil dik
il-fondazzjoni politika Ewropea minn xi wieħed mill-membri
tagħhom, bl-eċċezzjoni tal-attivitajiet politiċi tas-soltu li jsiru fuq
bażi volontarja minn membri individwali;
(9) “baġit annwali” għall-finijiet tal-Artikoli 20 u 27 tfisser l-ammont
totali tan-nefqa f'sena partikolari kif rappurtat fid-dikjarazzjonijiet
finanzjarji annwali tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni
politika Ewropea kkonċernati;
▼M1
(10) “punt ta' Kuntatt Nazzjonali” tfisser kwalunkwe persuna jew
persuni speċifikament iddeżinjati mill-awtoritajiet rilevanti fl-Istati
Membri għall-fini tal-iskambju ta' informazzjoni fl-applikazzjoni ta'
dan ir-Regolament;
▼B
(11) “sede” tfisser l-imkien fejn il-partit politiku Ewropew jew
il-fondazzjoni politika Ewropea għandha l-amministrazzjoni
ċentrali tagħha;
(12) “ksur konkorrenti” tfissew żewġ okkorrenzi ta' ksur jew aktar
imwettqa bħala parti mill-istess att illegali;
(13) “ksur ripetut” tfisser ksur imwettaq fi żmien ħames snin minn meta
tkun ġiet imposta sanzjoni fuq min ikun wettaq il-ksur u għallistess tip ta’ ksur
(1) Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE,
Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).
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KAPITOLU II
STATUT

GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U
FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ

GĦALL-

Artikolu 3
Kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni
1.
Alleanza politika għandha tkun intitolata li tirreġistra bħala partit
politiku Ewropew soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) jkollha s-sede tagħha fi Stat Membru kif indikat fl-istatuti tagħha,
(b) ►M1 il-partiti membri tagħha jridu jkunu rappreżentati, f'millinqas kwart tal-Istati Membri, minn membri tal-Parlament
Ewropew, ta' parlamenti nazzjonali, ta' parlamenti reġjonali jew
ta' assemblej reġjonali, jew ◄
hi jew il-partiti membri tagħha jkunu rċevew, f’mhux inqas minn
kwart tal-Istati Membri, mhux inqas minn tlieta fil-mija tal-voti
mitfugħa f’kull wieħed minn dawk l-Istati Membri fl-aktar elez
zjonijiet reċenti għall-Parlament Ewropew,
▼M1
(ba) il-partiti membri tagħha ma jkunux membri ta' partit politiku
Ewropew ieħor,
▼B
(c) tosserva, b’mod partikolari fil-programm u fl-attivitajiet tagħha,
il-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni kif espressi
fl-Artikolu 2 TUE, jiġifieri r-rispett għad-dinjità tal-bniedem,
il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett
għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu
parti minn minoranzi,
(d) hi jew il-membri tagħha jkunu pparteċipaw f’elezzjonijiet għallParlament Ewropew, jew ikunu esprimew pubblikament
l-intenzjoni li jieħdu sehem fl-elezzjonijiet li jkun imiss
tal-Parlament Ewropew; u
(e) ma jkollhiex skopijiet ta’ profitt.
2.
Applikant għandu jkun intitolat li japplika biex jirreġistra bħala
fondazzjoni politika Ewropea soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ikun affiljat ma’ partit politiku Ewropew reġistrat skont
il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament:
(b) ikollu s-sede tiegħu fi Stat Membru kif indikat fl-istatuti tiegħu,
(c) josserva, b’mod partikolari fil-programm u fl-attivitajiet tiegħu,
il-valuri li fuqhom hija mibnija l-Unjoni kif espressi fl-Artikolu 2
TUE, jiġifieri r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà,
id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-dritti
jiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn
minoranzi,
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(d) l-għanijiet tiegħu jkunu jikkumplementaw l-għanijiet tal-partit poli
tiku Ewropew li miegħu ikun formalment affiljat,
(e) il-korp tat-tmexxija tiegħu jrid ikun magħmul minn membri minn
mhux inqas minn kwart tal-Istati Membri; u
(f) ma ikollux għanijiet ta' qligħ.
3.
Partit politiku Ewropew jista’ jkollu fondazzjoni politika Ewropea
waħda biss formalment affiljata miegħu. Kull partit politiku Ewropew u
fondazzjoni politika Ewropea affiljata miegħu għandhom jiżguraw sepa
razzjoni bejn il-ġestjoni ta’ kuljum, l-istrutturi ta' tmexxija u l-kontijiet
finanzjarji rispettivi tagħhom.

Artikolu 4
Governanza tal-partiti politiċi Ewropej
1.
L-istatuti ta’ partit politiku Ewropew għandhom josservaw il-liġi
applikabbli tal-Istat Membru li fih ikollu s-sede tiegħu u għandhom
jinkludu dispożizzjonijiet li jkopru mill-inqas dan li ġej:
(a) ismu u l-logo tiegħu, li għandhom ikunu jintgħarfu ċar minn dawk
ta’ kwalunkwe partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika
Ewropea eżistenti;
(b) l-indirizz tas-sede tiegħu;
(c) programm politiku li jispeċifika l-iskop u l-għanijiet tiegħu;
(d) dikjarazzjoni, skont l-Artikolu 3(1)(e), li ma ssegwix għanijiet ta’
qligħ;
(e) fejn ikun rilevanti l-isem tal-fondazzjoni politika affiljata tiegħu u
deskrizzjoni tar-relazzjoni formali ta’ bejniethom,
(f) l-organizzazzjoni u l-proċeduri amministrattivi u finanzjarji tiegħu,
fejn jiġu speċifikati b'mod partikolari l-entitajiet u l-karigi li
għandhom setgħat ta' rappreżentanza amministrattiva, finanzjarja u
ġuridika u r-regoli dwar l-istabbiliment, l-approvazzjoni u l-verifika
tal-kontijiet annwali; u
(g) il-proċedura interna li għandha tiġi segwita fil-każ tax-xoljiment
volontarju tiegħu bħala partit politiku Ewropew.
2.
L-istatuti ta’ partit politku Ewropew għandhom jinkludu dispożizz
jonijiet dwar l-organizzazzjoni interna tal-partit u jkunu jkopru
mill-inqas dan li ġej:
(a) il-modalitajiet tal-ammissjoni, ir-riżenja u l-esklużjoni tal-membri
tiegħu, bil-lista tal-partiti membri tiegħu tkun mehmuża mal-istatuti;
(b) id-drittijiet u l-obbligi assoċjati mat-tipi kollha ta’ sħubija u
d-drittijiet relevanti tal-vot;
(c) is-setgħat, ir-responsabbiltajiet u l-għamla tal-korpi ta’ tmexxija
tiegħu, fejn jiġu speċifikati għal kull wieħed il-kriterji għall-għażla
tal-kandidati u l-modalitajiet għall-ħatra u t-tkeċċija tagħhom;
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(d) il-proċessi interni tiegħu ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, b’mod partikolari
l-proċeduri ta’ votazzjoni u l-ħtiġiet ta’ kworum;
(e) il-mod kif iħares lejn it-trasparenza, b'mod partikolari fejn jidħlu
kotba, żamma tal-kontijiet u donazzjonijiet, il-privatezza u
l-protezzjoni tad-data personali; u
(f) il-proċedura interna għall-emendar tal-istatuti tiegħu.
3.
L-Istat Membru tas-sede jista’ jimponi rekwiżiti addizzjonali għallistatuti, kemm-il darba dawk ir-rekwiżiti addizzjonali ma jkunux inkon
sistenti ma' dan ir-Regolament.

Artikolu 5
Il-governanza tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
1.
L-istatuti ta’ fondazzjoni politika Ewropea għandhom josservaw
il-liġi applikabbli tal-Istat Membru li fih ikollha s-sede tagħha u
għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li jkopru mill-inqas dan li ġej:
(a) isimha u l-logo tagħha, li għandhom ikunu jintgħarfu ċar minn
dawk ta’ kwalunkwe partit politiku Ewropew jew fondazzjoni poli
tika Ewropea eżistenti;
(b) l-indirizz tas-sede tagħha;
(c) deskrizzjoni tal-iskop u l-għanijiet tagħha, li għandhom ikunu
kumpatibbli mal-kompiti elenkati fil-punt (4) tal-Artikolu 2:
(d) dikjarazzjoni, skont il-punt (f) tal-Artikolu 3(2), li ma ssegwix
għanijiet ta’ qligħ;
(e) l-isem tal-partit politiku Ewropew li miegħu tkun affiljata diretta
ment, u deskrizzjoni tar-relazzjoni formali ta’ bejniethom,
(f) lista tal-entitajiet tagħha, li tispeċifika għal kull waħda minnhom
is-setgħat, ir-responsabbiltajiet u l-għamla tagħha, u tinkludi
l-modalitajiet ta’ ħatra u tkeċċija tal-membri u tal-amministraturi
ta’ tali entitajiet;
(g) l-organizzazzjoni u l-proċeduri amministrattivi u finanzjarji tiegħu,
fejn jiġu speċifikati b'mod partikolari l-entitajiet u l-karigi li
għandhom setgħat ta' rappreżentanza amministrattiva, finanzjarja u
ġuridika u r-regoli dwar l-istabbiliment, l-approvazzjoni u l-verifika
tal-kontijiet annwali;
(h) il-proċedura interna għall-emendar tal-istatuti tagħha; u
(i) il-proċedura interna li għandha tiġi segwita fil-każ tax-xoljiment
volontarju tagħha bħala fondazzjoni politika Ewropea.
2.
L-Istat Membru tas-sede jista’ jimponi rekwiżiti addizzjonali għallistatuti, kemm-il darba dawk ir-rekwiżiti addizzjonali ma jkunux inkon
sistenti ma' dan ir-Regolament.
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Artikolu 6
Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej
1.
Hija b'dan stabbilita Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u
l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (l-“Awtorità”) għall-fini ta' reġistraz
zjoni, kontroll u impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq partiti politiċi Ewropej
u fondazzjonijiet politiċi Ewropej skont dan ir-Regolament.
2.
L-Awtorità għandu jkollha personalità ġuridika. Għandha tkun
indipendenti u għandha teżerċita l-funzjonijiet tagħha b’osservanza
sħiħa ta' dan ir-Regolament.
L-Awtorità għandha tiddeċiedi dwar ir-reġistrazzjoni u l-qtugħ
mir-reġistru ta' partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej
skont il-proċeduri u l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.
Barra minn hekk, l-Awtorità għandha b’mod regolari tivverifika li
l-kundizzjonijiet
tar-reġistrazzjoni
stipulati
fl-Artikolu
3
u
d-dispożizzjonijiet ta’ governanza stipulati skont il-punti (a), (b) u (d)
sa (f) tal-Artikolu 4(1) u l-punti (a) sa (e) u (g) tal-Artikolu 5(1)
ikomplu jiġu rispettati mill-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet
politiċi Ewropej reġistrati.
Fid-deċiżjonijiet tagħha, l-Awtorità għandha tikkunsidra bis-sħiħ id-dritt
fundamentali tal-libertà ta’ assoċjazzjoni u l-ħtieġa li jiġi żgurat
il-pluraliżmu tal-partiti politiċi fl-Ewropa.
L-Awtorità għandha tkun irrappreżentata mid-Direttur tagħha li għandu
jieħu d-deċiżjonijiet kollha tal-Awtorità f’isimha.
3.
Id-Direttur tal-Awtorità għandu jinħatar għal mandat li ma jistax
jiġġedded ta’ ħames snin mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u
l-Kummissjoni (flimkien magħrufa bħala l-"awtorità tal-ħatra") bi qbil
komuni, abbażi ta' proposti magħmula minn kumitat tal-għażla magħmul
mis-Segretarji Ġenerali ta' dawk it-tliet istituzzjonijiet wara sejħa
miftuħa għall-kandidati.
Id-Direttur tal-Awtorità għandu jintgħażel abbażi tal-kwalitajiet perso
nali u professjonali tiegħu. Hu jew hi m’għandhomx ikunu membri
tal-Parlament Ewropew, m’għandhomx ikollhom xi mandat elettorali
jew ikunu attwalment jew fl-imgħoddi impjegati ta' xi partit politiku
Ewropew jew ta’ xi fondazzjoni politika Ewropea. Id-Direttur magħżul
m'għandux ikollu konflitt ta' interessi bejn id-dmirijiet tiegħu jew tagħha
bħala Direttur tal-Awtorità u kwalunkwe dmir uffiċjali ieħor, b'mod
partikolari fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan
ir-Regolament.
Pożizzjoni li titbattal kawża ta’ riżenja, irtirar, tkeċċija jew mewt
għandha timtela skont l-istess proċedura.
Fil-każ ta’ sostituzzjoni normali jew riżenja volontarja d-Direttur għandu
jkompli l-funzjonijiet tiegħu (jew tagħha) sa meta s-sostitut jibda
jaħdem.
Jekk id-Direttur tal-Awtorità ma jkunx għadu jissodisfa l-kundizzjonijiet
rekwiżiti għat-twettiq tad-dmirijiet tiegħu (jew tagħha), hu (jew hi) jista'
jitkeċċa bi qbil komuni minn tal-inqas tnejn mit-tliet istituzzjonijiet
imsemmija fl-ewwel subparagrafu u abbażi ta' rapport imfassal
mill-kumitat tal-għażla msemmi fl-ewwel subparagrafu fuq inizjattiva
tiegħu stess jew fuq talba ta' kwalunkwe waħda mit-tliet istituzzjonijiet.
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Id-Direttur tal-Awtorità għandu jkun indipendenti fit-twettiq
tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha. Meta jkun qed jaġixxi f’isem
l-Awtorità, id-Direttur la għandu jfittex u lanqas ma għandu jieħu struz
zjonijiet minn xi istituzzjoni jew gvern jew mingħand kwalunkwe entità,
uffiċċju jew aġenzija oħra. Id-Direttur tal-Awtorità għandu jżomm lura
minn kwalunkwe att li hu inkompatibbli man-natura tad-dmirijiet tiegħu
jew tagħha.
Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jeżerċitaw
b’mod konġunt, fir-rigward tad-Direttur, is-setgħat mogħtija lill-awtorità
tal-ħatra
mir-Regolamenti
tal-Persunal
għall-Uffiċjali
(u
l-Kondizzjonijiet
tal-Impjieg
applikabbli
għall-Aġenti
l-Oħra
tal-Unjoni) stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom,
ECSC) Nru 259/68 (1). Mingħajr ħsara għad-deċiżjonijiet dwar il-ħatra
u t-tkeċċija, it-tliet istituzzjonijiet jistgħu jaqblu li jafdaw lil kwalunkwe
waħda minn fosthom l-eżerċizzju ta’ xi wħud mis-setgħat li jifdal jew
tas-setgħat li jifdal kollha mogħtija lill-awtorità tal-ħatra.
L-awtorità tal-ħatra tista’ tassenja kompiti oħra lid-Direttur kemm-il
darba tali kompiti ma jkunux inkompatibbli mal-ammont ta’ xogħol li
jirriżulta mid-dmirijiet tiegħu bħala Direttur tal-Awtorità u ma jkunux
suġġetti li joħolqu xi konflitt ta’ interessi li jipperikolaw l-indipendenza
sħiħa tad-Direttur.
4.
L-Awtorità għandha titqiegħed fiżikament fil-Parlament Ewropew,
li għandu jagħti lill-Awtorità l-uffiċċji u l-faċilitajiet ta’ appoġġ ammi
nistrattiv meħtieġa.
▼M2
5.
Id-Direttur tal-Awtorità għandu jkun assistit minn persunal li
fir-rigward tiegħu għandu jeżerċita s-setgħat mogħtija lill-awtorità
tal-ħatra mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea u s-setgħat mogħtija lill-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi
l-kuntratti ta' impjieg ta' ħaddiema oħra mill-Kondizzjonijiet
tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni, stabbiliti
fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (“issetgħat tal-awtorità tal-ħatra”). Fi kwalunkwe qasam tax-xogħol tagħha
l-Awtorità tista' tagħmel użu minn esperti nazzjonali sekondati jew minn
persunal ieħor mhux impjegat mill-Awtorità.
Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet
tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra u r-regoli adottati bi ftehim
bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni għad-dħul fis-seħħ ta' dawk
ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet
tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra għandhom japplikaw
għall-persunal tal-Awtorità.
L-għażla tal-persunal ma għandhiex tirriżulta f'konflitt tal-interessi bejn
id-dmijiet tiegħu fl-Awtorità u kwalunkwe dmir uffiċjali ieħor, u għandu
jżomm lura minn kwalunkwe aġir li hu inkompatibbli man-natura ta'
dmirijietu.
▼B
6.
L-Awtorità għandha tikkonkludi ftehimiet mal-Parlament Ewropew
u, jekk ikun xieraq, ma’ istituzzjonijiet oħra dwar kwalunkwe arranġa
menti amministrattivi meħtieġa biex tkun tista' twettaq il-kompiti
tagħha, b’mod partikolari ftehimiet rigward il-persunal, is-servizzi u
l-appoġġ ipprovduti skont il-paragrafi 4, 5 u 8.
(1) Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68, tad-29 ta’ Frar
1968, li jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-kondizzjonijiet
ta’ impjieg ta’ uffiċjali oħra tal-Komunitajiet Ewropej u li jistabbilixxi miżuri
temporanji applikabbli għall-Uffiċjali tal-Kummissjoni (ĠU L 56, 4.3.1968,
p. 1).
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7.
L-approprjazzjonijiet għan-nefqa tal-Awtorità għandhom jiġu
pprovduti taħt Titolu separat fit-Taqsima għall-Parlament Ewropew
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea. L-approprjazzjonijiet għandhom
ikunu biżżejjed biex tiġi żgurata l-operazzjoni sħiħa u indipendenti
tal-Awtorità. Għandu jitressaq abbozz ta' pjan baġitarju għall-Awtorità
mid-Direttur lill-Parlament Ewropew, u għandu jsir pubbliku.
Il-Parlament Ewropew għandu jiddelega d-dmirijiet ta' Uffiċjal Awtoriz
zanti fir-rigward ta' dawk l-approprjazzjonijiet lid-Direttur tal-Awtorità.
8.
Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 (1) għandu japplika għall-Awto
rità.
Is-servizzi ta’ traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Awtorità u
r-Reġistru għandhom jingħataw miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni għallKorpi tal-Unjoni Ewropea.
9.
l-Awtorità u l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew
għandhom jaqsmu l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-eżekuzzjoni
tar-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom taħt dan ir-Regolament
10.
Id-Direttur għandu jressaq rapport annwali lill-Parlament
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar l-attivitajiet tal-Awtorità.
11.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha teżamina
mill-ġdid il-legalità tad-deċiżjonijiet tal-Awtorità skont l-Artikolu 263
TFUE u għandu jkollha ġurisdizzjoni fit-tilwimiet relatati
mal-kumpens għad-dannu kkawżat mill-Awtorità skont l-Artikoli
268 u 340 TFUE. Jekk l-Awtorità tonqos milli tieħu deċiżjoni meta
tkun meħtieġa tagħmel dan minn dan ir-Regolament, jistgħu jinġiebu
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea proċeduri għannuqqas ta’ aġir f’konformità mal-Artikolu 265 TFUE.

Artikolu 7
Reġistru tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
1.
L-Awtorità għandha tistabbilixxi u timmaniġġja Reġistru ta' partiti
politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej. L-informazzjoni
mir-Reġistru għandha tkun disponibbli fuq l-Internet skont
l-Artikolu 32.
2.
Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tar-Reġistru,
il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont
l-Artikolu 36 u fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti
ta’ dan ir-Regolament rigward:
(a) l-informazzjoni u d-dokumenti ta' sostenn miżmuma mill-Awtorità li
għalihom ir-Reġistru għandu jkun ir-ripożitorju kompetenti, li
għandhom jinkludu l-istatuti ta’ partit politiku Ewropew jew ta’
fondazzjoni politika Ewropea, kwalunkwe dokument ieħor imressaq
bħala parti minn applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont
l-Artikolu 8(2), kwalunkwe dokument irċevut mill-Istat Membru
tas-sede kif imsemmi fl-Artikolu 15(2), u informazzjoni dwar
l-identità tal-persuni li huma membri tal-entitajiet jew li jokkupaw
karigi li huma mogħtija setgħat ta’ rappreżentanza amministrattiva,
finanzjarja u ġuridika, kif imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 4(1) u
fil-punt (g) tal-Artikolu 5(1);
(1) Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi
li għandhom jintużaw mil-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU 17, 6.10.1958,
p. 385/58).
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(b) il-materjali mir-Reġistru kif jingħad fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu
li għalihom ir-Reġistru għandu jkun kompetenti li jiċċertifika
l-legalità kif stabbilit mill-Awtorità skont il-kompetenzi tagħha
taħt dan ir-Regolament. L-Awtorità ma għandhiex tkun kompetenti
għall-ivverifikar tal-konformità minn partit politiku Ewropew jew
fondazzjoni politika Ewropea ma’ xi obbligu jew rekwiżit impost
fuq il-partit jew fondazzjoni in kwistjoni mill-Istat Membru tas-sede
skont l-Artikoli 4, 5 u l-Artikolu 14(2) li jkun addizzjonali għallobbligi u r-rekwiżiti stipulati skont dan ir-Regolament.
3.
Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni
tispeċifika d-dettalji tas-sistema tan-numri tar-reġistrazzjoni li għandha
tiġi applikata għar-Reġistru u l-estratti standard mir-Reġistru li
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ partijiet terzi fuq talba,
inkluż il-kontenut ta’ ittri u dokumenti. Tali estratti ma għandhomx
jinkludu data personali ħlief l-identità tal-persuni li huma membri ta’
entitajiet jew li jokkupaw karigi li huma mogħtija setgħat ta' rappreżen
tanza amministrattiva, finanzjarja u ġuridika, kif imsemmi fil-punt (f)
tal-Artikolu 4(1) u fil-punt (g) tal-Artikolu 5(1). Dawk l-atti ta’ impli
mentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’
eżami msemmija fl-Artikolu 37.

Artikolu 8
Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni
1.
Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandha titressaq lill-Awtorità.
Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala fondazzjoni politika Ewropea
għandha titressaq biss permezz tal-partit politiku Ewropew li miegħu
l-applikant huwa formalment assoċjat.
2.

Flimkien mal-applikazzjoni għandu jkun hemm:

(a) dokumenti li juru li l-applikant jaderixxi mal-kondizzjonijiet stabbi
liti fl-Artikolu 3, inkluża dikjarazzjoni formali standard fis-sura
mogħtija fl-Anness;
(b) l-istatuti tal-partit jew tal-fondazzjoni, li jkun fihom
id-dispożizzjonijiet meħtieġa mill-Artikoli 4 u 5, inklużi l-annessi
rilevanti u, fejn applikabbli, id-dikjarazzjoni tal-Istat Membru
tas-sede msemmija fl-Artikolu 15(2).
3.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati
skont l-Artikolu 36 u fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet
rilevanti ta’ dan ir-Regolament:
(a) biex tidentifika kwalunkwe informazzjoni supplimentari jew doku
ment ta' sostenn fir-rigward tal-paragrafu 2 li huma meħtieġa biex
l-Awtorità twettaq bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tagħha skont dan
ir-Regolament fir-rigward tat-tħaddim tar-Reġistru;
(b) biex temenda d-dikjarazzjoni formali standard fl-Anness fir-rigward
tad-dettalji li għandhom jimtlew mill-applikant fejn meħtieġ, biex
jiġi żgurat li tkun qed tinżamm informazzjoni biżżejjed fir-rigward
tal-firmatarju, il-mandat tiegħu jew tagħha u l-partit politiku
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea li hu jew hi
għandhom
il-mandat
li
jirrappreżentaw
għall-finijiet
tad-dikjarazzjoni.
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4.
Id-dokumentazzjoni
mressqa
lill-Awtorità
bħala
parti
mill-applikazzjoni għandha tiġi ppubblikata immedjatament fuq is-sit
web imsemmi fl-Artikolu 32.

Artikolu 9
Eżami tal-applikazzjoni u deċiżjoni tal-Awtorità
1.
L-applikazzjoni għandha tiġi eżaminata mill-Awtorità bil-għan li
tiddetermina jekk l-applikant jissodisfax il-kundizzjonijiet għar-reġistraz
zjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 u jekk l-istatuti fihomx id-dispożizzjonijiet
rekwiżiti mill-Artikoli 4 u 5.

2.
L-Awtorità għandha tadotta deċiżjoni li tirreġistra lill-applikant,
ħlief jekk tistabbilixxi li l-applikant ma jissodisfax il-kundizzjonijiet
għar-reġistrazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 jew li l-istatuti ma fihomx
id-dispożizzjonijiet rekwiżiti mill-Artikoli 4 u 5.

L-Awtorità għandha tippubblika d-deċiżjoni tagħha li tirreġistra
lill-applikant fi żmien xahar wara li tkun irċeviet l-applikazzjoni għarreġistrazzjoni jew, fejn il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 15(4) huma
applikabbli, fi żmien erba’ xhur wara li tkun irċeviet l-applikazzjoni
għar-reġistrazzjoni.

Fejn applikazzjoni mhijiex kompluta, l-Awtorità għandha titlob
lill-applikant mingħajr dewmien iressaq kwalunkwe informazzjoni ad
dizzjonali meħtieġa. Għall-iskopijiet tal-iskadenza stipulata fit-tieni
subparagrafu, iż-żmien għandu jibda jgħodd biss mid-data ta’ meta
l-Awtorità tkun irċeviet applikazzjoni kompluta.

3.
Id-dikjarazzjoni formali standard imsemmija fil-punt (a)
tal-Artikolu 8(2) għandha titqies li hi biżżejjed biex l-Awtorità taċċerta
li l-applikant jissodisfa l-kondizzjonijiet speċifikati fil-punt (c)
tal-Artikolu 3(1) jew fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2), skont liema wieħed
ikun applikabbli.

4.
Deċiżjoni tal-Awtorità li tirreġistra applikant għandha tiġi ppubbli
kata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, flimkien mal-istatuti
tal-partit jew tal-fondazzjoni kkonċernati. Deċiżjoni biex ma jiġix irre
ġistrat applikant għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea, flimkien mar-raġunijiet taċ-ċaħda mogħtija
fid-dettall.

5.
Kwalunkwe emenda għad-dokumenti jew l-istatuti li tiġi ppreżen
tata bħala parti mill-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni skont
l-Artikolu 8(2), għandha tiġi notifikata lill-Awtorità, li għandha taġġorna
r-reġistrazzjoni skont il-proċeuri stipulati fl-Artikolu 15(2) u (4), mutatis
mutandis.

6.
Il-lista aġġornata tal-partiti membri ta’ partit politiku Ewropew,
annessa mal-istatuti tal-partit skont l-Artikolu 4(2), għandha tintbagħat
lill-Awtorità kull sena. Kwalunkwe bidla li bħala konsegwenza tagħha
l-partit politiku Ewropew jista’ ma jibqax jissodisfa l-kondizzjoni stab
bilita fil-punt (b) tal-Artikolu 3(1) għandha tiġi kkomunikata
lill-Awtorità fi żmien erba’ ġimgħat minn meta ssir tali bidla.
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Artikolu 10
Verifika

tal-konformità
mal-kundizzjonijiet
tar-reġistrazzjoni

u

r-rekwiżiti

1.
Mingħajr ħsara għall-proċedura stabbilita fil-paragrafu 3,
l-Awtorità għandha b’mod regolari tivverifika li l-kundizzjonijiet
tar-reġistrazzjoni stipulati fl-Artikolu 3, u d-dispożizzjonijiet ta’ gover
nanza stipulati fil-punti (a), (b) u (d) sa (f) tal-Artikolu 4(1) u l-punti (a)
sa (e) u (g) tal-Artikolu 5(1), għadhom qed jiġu rispettati mill-partiti
politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej reġistrati.

2.
Jekk l-Awtorità ssib li kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet
tar-reġistrazzjoni jew mid-dispożizzjonijiet tal-governanza msemmija
fil-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-kundizzjonijiet fil-punt (c)
tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2), m'għadhomx qed jiġu
rrispettati, għandha tinnotifika lill-partit politiku Ewropew jew
lill-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati.

3.
►M1 Il-Parlament Ewropew, fuq inizjattiva proprja tiegħu jew
wara talba motivata minn grupp ta' ċittadini, ippreżentata f'konformità
mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, jew
il-Kunsill jew il-Kummissjoni, jistgħu jressqu talba lill-Awtorità għallverifika tal-konformità minn partit politiku Ewropew speċifiku jew
fondazzjoni politika Ewropea speċifika mal-kundizzjonijiet stabbiliti
fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2). F'tali każi
jiet, u fil-każijiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 16(3), l-Awtorità
għandha titlob lill-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti stabbilit
bl-Artikolu 11 għal opinjoni dwar is-suġġett. Il-kumitat għandu jagħti
l-opinjoni tiegħu fi żmien xahrejn. ◄

Meta l-Awtorità ssir taf b’fatti li jistgħu jqajmu dubji dwar konformità
minn partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c)
tal-Artikolu 3(2), għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill
u lill-Kummissjoni bil-ħsieb li tippermetti lil kwalunkwe istituzzjoni
minnhom tressaq talba għall-verifika kif imsemmi fl-ewwel subpara
grafu. Mingħajr ħsara għall-ewwel subparagrafu, il-Parlament Ewropew,
il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jindikaw l-intenzjoni tagħhom fi
żmien xahrejn minn meta jirċievu dik l-informazzjoni.

▼M2
Il-proċeduri stipulati fl-ewwel u t-tieni subparagrafi ma għandhomx
jinbdew fil-perjodu ta' xahrejn qabel l-elezzjonijiet għall-Parlament
Ewropew. Dak il-limitu ta' żmien ma għandux japplika fir-rigward
tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 10a.

▼B
B’kunsiderazzjoni tal-opinjoni tal-kumitat, l-Awtorità għandha tidde
ċiedi jekk għandhiex taqta’ mir-reġistru l-partit politiku Ewropew jew
il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati. Id-deċiżjoni tal-Awtorità
għandha tkun motivata kif jistħoqq.

Deċiżjoni tal-Awtorità ta' qtugħ mir-reġistru għal raġunijiet ta’ nuqqas ta’
rispett tal-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) jew
fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2)tista’ tiġi adottata biss f’każ ta’ ksur manifest
u serju ta’ dawk il-kundizzjonijiet. Għandha tkun suġġetta għall-proċe
dura spjegata fil-paragrafu 4.
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4.
Deċiżjoni tal-Awtorità li taqta' mir-reġistru partit politiku Ewropew
jew fondazzjoni politika Ewropea għar-raġuni ta' ksur manifest u serju
fir-rigward tal-konformità mal-kundizzjonijiet stipulati fil-punt (c)
tal-Artikolu 3(1) jew fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2) għandha tiġi komu
nikata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Id-deċiżjoni għandha tidħol
fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew
u mill-Kunsill fi żmien perijodu ta’ tliet xhur minn meta d-deċiżjoni
tkun ġiet ikkomunikata lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk,
qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Awtorità li mhumiex sejrin joġġezzjonaw.
Fil-każ li ssir oġġezzjoni mill- mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill,
il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea
għandhom jibqgħu reġistrati.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għad-deċiżjoni
biss għal raġunijiet relatati mal-valutazzjoni tal-konformità
mal-kundizzjonijiet
tar-reġistrazzjoni
stipulati
fil-punt
(c)
tal-Artikolu 3(1) u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2).

Il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċer
nati għandhom jiġu infurmati li jkunu tqajmu oġġezzjonijiet għad-deċiż
joni tal-Awtorità li taqtagħhom mir-reġistru.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw pożizzjoni skont
ir-regoli rispettivi tagħhom għat-teħid tad-deċiżjonijiet kif stabbilit f'kon
formità mat-Trattati. Kwalunkwe oġġezzjoni għandha tkun motivata kif
mistħoqq u għandha ssir pubblika.

5.
Deċiżjoni tal-Awtorità li taqta' mir-reġistru partit politiku Ewropew
jew fondazzjoni politika Ewropea, li għaliha ma tkun tqajmet ebda
oġġezzjoni skont il-proċedura stipulata fil-paragrafu 4, għandha tiġi
ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, flimkien
mar-raġunijiet dettaljati tal-qtugħ mir-reġistru u għandha tidħol
fis-seħħ tliet xhur wara d-data ta' tali pubblikazzjoni.

6.
Fondazzjoni politika Ewropea għandha awtomatikament titlef
id-dritt għall-istatus tagħha bħala tali jekk il-partit politiku Ewropew li
miegħu tkun affiljata jitneħħa mir-Reġistru.

▼M2
Artikolu 10a
Proċedura

ta'

verifika relatata ma' ksur ta' regoli
il-protezzjoni ta' data personali

dwar

1.
L-ebda partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
ma għandhom jinfluwenzaw, jew jippruvaw jinfluwenzaw, deliberata
ment l-eżitu tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew billi jieħdu
vantaġġ minn ksur tar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data
personali min-naħa ta' persuna fiżika jew ġuridika.
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2.
Jekk l-Awtorità hija infurmata dwar deċiżjoni ta' awtorità supervi
żorja nazzjonali skont it-tifsira tal-punt 21 tal-Artikolu 4
tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament u tal-Kunsill (1) li tikkonk
ludi li persuna fiżika jew ġuridika tkun kisret regoli applikabbli dwar
il-protezzjoni ta' data personali u jekk minn dik id-deċiżjoni jirriżulta,
jew inkella fejn altrimenti jkun hemm bażi raġonevoli biex tintlaħaq
il-konklużjoni, li l-ksur ikun marbut mal-attivitajiet politiċi ta' partit
politiku Ewropew jew ta' fondazzjoni politika Ewropea fil-kuntest
tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, l-Awtorità għandha tirreferi
l-kwistjoni lill-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti stabbilit
mill-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament. L-awtorità tista', jekk ikun
meħtieġ, tikkoordina mal-awtorità superviżorja nazzjonali kkonċernata.
3.
Il-kumitat imsemmi fil-paragrafu 2 għandu jagħti opinjoni dwar
jekk il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea
inkwistjoni jkunux influwenzaw, jew ippruvaw jinfluwenzaw, delibera
tament l-eżitu tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew billi jieħdu
vantaġġ minn dak il-ksur. L-Awtorità għandha titlob l-opinjoni mingħajr
telf ta' żmien, u mhux aktar tard minn xahar wara li tkun infurmata dwar
id-deċiżjoni tal-awtorità superviżorja nazzjonali. L-Awtorità għandha
tistabbilixxi skadenza qasira u raġonevoli biex il-kumitat jagħti
l-opinjoni tiegħu. Il-kumitat għandu jirrispetta dik l-iskadenza.
4.
Fid-dawl tal-opinjoni tal-kumitat, l-Awtorità għandha tiddeċiedi,
skont l-punt (a)(vii) tal-Artikolu 27(2), jekk għandhiex timponi sanzjo
nijiet finanzjarji fuq il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni poli
tika Ewropea inkwistjoni. Id-deċiżjoni tal-Awtorità għandha tkun debi
tament motivata, partikolarment fir-rigward tal-opinjoni tal-kumitat, u
għandha tiġi ppubblikata malajr kemm jista' jkun.
5.
Il-proċedura stipulata f'dan l-Artikolu hija mingħajr preġudizzju
għall-proċedura stipulata fl-Artikolu 10.
▼B
Artikolu 11
Kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti
1.
B’dan qed jiġi stabbilit kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti.
Għandu jkun kompost minn sitt membri, fejn il-Parlament Ewropew,
il-Kunsill u l-Kummissjoni jaħtru żewġ membri kull wieħed. Il-membri
tal-kumitat għandhom jintgħażlu abbażi tal-kwalitajiet personali u
professjonali tagħhom. Huma m’għandhomx ikunu membri
tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni, u lanqas
m’għandu jkollhom xi mandat elettorali, m’għandhomx ikunu uffiċjali
jew persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea jew ikunu attwalment jew
fl-imgħoddi kienu impjegati ta' xi partit politiku Ewropew jew ta’ xi
fondazzjoni politika Ewropea.
Il-membri tal-kumitat għandhom ikunu indipendenti fit-twettiq ta’ dmiri
jiethom. Huma la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu struzzjonijiet minn
kwalunkwe istituzzjonijiet jew gvern jew kwalunkwe entità, uffiċċju jew
aġenzija, u għandhom iżommu lura minn kwalunkwe aġir li huwa
inkompatibbli man-natura tad-dmirijiet tagħhom.
(1) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward
tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li
jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni
tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
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Il-kumitat għandu jiġi mġedded fi żmien sitt xhur wara t-tmiem
tal-ewwel sessjoni tal-Parlament Ewropew wara kull elezzjoni għallParlament Ewropew. Il-mandat tal-membri m'għandux ikun jista'
jiġġedded.
2.
Il-kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura proprji tiegħu.
Il-president tal-kumitat għandu jiġi elett mill-membri tiegħu minn fost
wieħed minnhom skont dawk ir-regoli. Is-segretarjat u l-finanzjament
tal-kumitat għandhom jiġu pprovduti mill-Parlament Ewropew.
Is-segretarjat tal-kumitat għandu jaġixxi taħt l-awtorità tal-kumitat biss.
3.
►M2 Meta jiġi mitlub mill-Awtorità, il-kumitat għandu jagħti
opinjoni dwar:
(a) kwalunkwe ksur manifest u serju possibbli tal-valuri li fuqhom hija
msejsa l-Unjoni Ewropea, kif imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1)
u fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2), minn partit politiku Ewropew jew
fondazzjoni politika Ewropea;
(b) jekk partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
jkunux influwenzaw, jew ippruvaw jinfluwenzaw, deliberatament
l-eżitu tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew billi jkunu ħadu
vantaġġ minn ksur tar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni ta'
data personali.
Fil-każijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu,
il-kumitat jista' jitlob kwalunkwe dokument jew prova rilevanti
mingħand l-Awtorità, il-Parlament Ewropew, il-partit politiku Ewropew
jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati, partiti politiċi jew
fondazzjonijiet politiċi oħrajn jew partijiet ikkonċernati oħrajn, u jista'
jitlob li jisma' r-rappreżentanti tagħhom. Fil-każ imsemmi fil-punti (b)
tal-ewwel subparagrafu, l-awtorità superviżorja nazzjonali msemmija
fl-Artikolu 10(a) għandha tikkoopera mal-kumitat f'konformità mal-liġi
applikabbli. ◄
Fl-opinjonijiet tiegħu, il-kumitat għandu jikkunsidra bis-sħiħ id-dritt
fundamentali tal-libertà ta’ assoċjazzjoni u l-ħtieġa li jiġi żgurat
il-pluraliżmu tal-partiti politiċi fl-Ewropa.
L-opinjonijiet tal-kumitat għandhom isiru aċċessibbli għall-pubbliku
mingħajr dewmien.

KAPITOLU III
L-ISTATUS

ĠURIDIKU TAL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ
TAL-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ

U

Artikolu 12
Personalità ġuridika
Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom
ikollhom personalità ġuridika Ewropea.

Artikolu 13
Għarfien u kapaċità ġuridika
Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom
igawdu għarfien u kapaċità ġuridika fl-Istati Membri kollha.
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Artikolu 14
Liġi applikabbli
1.
Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej
għandhom ikunu rregolati b’dan ir-Regolament.
2.
Għal kwistjonijiet mhux regolati minn dan ir-Regolament jew, fejn
il-kwistjonijiet ikunu biss parzjalment regolati minnu, għal dawk
l-aspetti mhux koperti minnu, partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet
politiċi Ewropej għandhom ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet appli
kabbli tad-dritt nazzjonali fl-Istat Membru fejn ikollhom is-sede rispet
tiva tagħhom.
L-attivitajiet imwettqa minn partiti politiċi Ewropej u minn fondazzjo
nijiet politiċi Ewropej fi Stati Membri oħra għandhom jiġu rregolati
mil-liġijiet nazzjonali rilevanti ta’ dawk l-Istati Membri.
3.
Għall-kwistjonijiet mhux regolati minn dan ir-Regolament jew
mid-dispożizzjonijiet applikabbli skont il-paragrafu 2 jew, fejn kwistjo
nijiet ikunu biss parzjalment regolati minnhom, għal dawk l-aspetti
mhux koperti minnhom, partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi
Ewropej għandhom ikunu regolati mid-dispożizzjonijiet tal-istatuti
rispettivi tagħhom.

Artikolu 15
Ksib ta' personalità ġuridika Ewropea
1.
Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
għandhom
jiksbu
personalità
ġuridika
Ewropea
fid-data
tal-pubblikazzjoni
f’Il-Ġurnal
Uffiċjali
tal-Unjoni
Ewropea
tad-deċiżjoni adottata mill-Awtorità biex jiġu reġistrati, skont
l-Artikolu 9.
2.
Jekk l-Istat Membru li fih applikant għal reġistrazzjoni bħala partit
politiku Ewropew jew bħala fondazzjoni politika Ewropea jkollu s-sede
tiegħu hekk ikun jirrikjedi, l-applikazzjoni mressqa skont
l-Artikolu 8 għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni maħruġa
minn dak l-Istat Membru, li tiċċertifika li l-applikant ikun irrispetta
r-rekwiżiti nazzjonali relevanti għall-applikazzjoni, u li l-istatuti tiegħu
jkunu konformi mal-liġi applikabbli msemmija fl-ewwel subparagrafu
tal-Artiokolu 14(2).
3.
Jekk applikant ikun igawdi personalità ġuridika skont il-liġi ta' Stat
Membru, il-ksib tal-personalità ġuridika Ewropea għandha titqies minn
dak l-Istat Membru bħala konverżjoni tal-personalità ġuridika nazzjonali
għal personalità ġuridika Ewropea suċċessura. Din tal-aħħar għandha
tibqa' żżomm bis-sħiħ kwalunkwe dritt obbligu pre-eżistenti tal-entità
ġuridika nazzjonali preċedenti li m'għandhiex tibqa' teżisti bħala tali.
L-Istati Membri kkonċernati ma għandhomx japplikaw kondizzjonijiet
projbittivi fil-kuntest ta' tali konverżjoni. L-applikant għandu jżomm
is-sede tiegħu fl-Istat Membru kkonċernat sal-pubblikazzjoni ta' deċiż
joni skont l-Artikolu 9.
4.
Jekk l-Istat Membru li fih l-applikant ikollu s-sede tiegħu hekk
jitlob, l-Awtorità għandha tiffissa d-data tal-pubblikazzjoni msemmija
fil-paragrafu 1 biss wara konsultazzjoni ma' dak l-Istat Membru.
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Artikolu 16
Terminazzjoni tal-personalità ġuridika Ewropea
1.
Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
għandhom jitilfu l-personalità ġuridika Ewropea mad-dħul fis-seħħ ta'
deċiżjoni tal-Awtorità li jitneħħew mir-Reġistru kif ippubblikat f'Il
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni għandha tidħol
fis-seħħ tliet xhur wara din il-pubblikazzjoni ħlief jekk il-partit politiku
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati jitolbu
perjodu iqsar.
2.
Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
għandhom jitneħħew mir-Reġistru b'deċiżjoni tal-Awtorità:
(a) b'konsegwenza ta' deċiżjoni adottata skont l-Artikoli 10(2) sa (5);
(b) fiċ-ċirkostanzi pprovduti fl-Artikolu 10(6);
(c) fuq talba ta' partit politiku Ewropew jew ta' fondazzjoni politika
Ewropea kkonċernata; jew
(d) fil-każijiet imsemmija fil-punt
tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu:

(b)

tal-ewwel

subparagrafu

3.
Jekk partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
jonqsu b'mod gravi milli jwettqu l-obbligi relevanti skont il-liġi nazzjo
nali applikabbli skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14(2), l-Istat
Membru tas-sede jista' jindirizza lill-Awtorità talba għal qtugħ
mir-reġistru li tkun motivata kif jistħoqq, liema talba għandha tidentifika
b'mod preċiż u eżawstiv l-azzjonijiet illegali u r-rekwiżiti nazzjonali
speċifiċi li ma ġewx rispettati. F'każijiet bħal dawn, l-Awtorità għandha:
(a) fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati b'mod esklussiv jew b'mod
predominanti ma' elementi li jaffettwaw ir-rispett tal-valuri li
fuqhom hi msejsa l-Unjoni Ewropea, kif espress fl-Artikolu 2
TUE, tniedi proċedura ta' verifika skont l-Artikolu 10(3). Għandu
japplika wkoll l-Artikolu 10(4), (5) u (6);
(b) fir-rigward ta' kwalunkwe kwistjoni oħra, u meta t-talba motivata
tal-Istat Membru kkonċernat tikkonferma li jkunu ġew eżawriti
r-rimedji nazzjonali kollha, tieħu deċiżjoni li tneħħi mir-Reġistru
l-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkon
ċernati.
Jekk partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea jkunu
diġà naqsu b'mod gravi milli jwettqu l-obbligi relevanti tagħhom skont
il-liġi
nazzjonali
applikabbli
skont
it-tieni
subparagrafu
tal-Artikolu 14(2), u jekk il-kwistjoni jkollha rabta b'mod esklussiv
jew b'mod pre-dominanti ma' elementi li jaffettwaw ir-rispett tal-valuri
li fuqhom hi msejsa l-Unjoni Ewropea, kif espress fl-Artikolu 2 TUE,
l-Istat Membru kkonċernat jista' jindirizza talba lill-Awtorità skont
id-dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.
L-Awtorità għandha tipproċedi skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu
ta' dan il-paragrafu.
Fi kwlaunkwe każ, l-Awtorità għandha taġixxi mingħajr dewmien
żejjed. L-Awtorità għandha tinforma lill-Istat Membru kkonċernat u
lill-partit politiku Ewropew jew lill-fondazzjoni politika Ewropea kkon
ċernati dwar is-segwitu mogħti lit-talba motivata għal qtugħ
mir-reġistru.
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4.
L-Awtorità għandha tiffissa d-data tal-pubblikazzjoni msemmija
fil-paragrafu 1 wara konsultazzjoni mal-Istat Membru li fih il-partit
politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea ikollhom
is-sede tagħhom.

5.
Jekk il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika
Ewropea kkonċernati jiksbu personalità ġuridika skont il-liġi tal-Istat
Membru tas-sede tagħhom, tali kisba għandha titqies minn dak l-Istat
Membru bħala konverżjoni tal-personalità ġuridika Ewropea għal perso
nalità ġuridika nazzjonali li tibqa' żżomm bis-sħiħ id-drittijiet u l-obbligi
pre-eżistenti tal-entità ġuridika Ewropea preċedenti. L-Istat Membru
kkonċernat ma għandux japplika kondizzjonijiet projbittivi fil-kuntest
ta' tali konverżjoni.

6.
Jekk il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika
Ewropea ma jiksbux personalità ġuridika skont il-liġi tal-Istat Membru
tas-sede tagħhom, huma għandhom jiġu stralċati skont il-liġi applikabbli
ta' dak l-Istat Membru. L-Istat Membru kkonċernat jista' jirrijkjedi li dak
it-tali stralċ ikun preċedut mill-ksib mill-partit jew fondazzjoni kkonċer
nati ta' personalità ġuridika nazzjonali skont il-paragrafu 5.

7.
Fi kwalunkwe sitwazzjoni msemmija fil-paragrafi 5 u 6, l-Istat
Membru kkonċernat għandu jiżgura li l-kondizzjoni ta' mingħajr qligħ
stipulata fl-Artikolu 3 tkun rispettata bis-sħiħ. L-Awtorità u l-Uffiċjal
Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew jistgħu jiftiehmu mal-Istat Membru
kkonċernat dwar il-modalitajiet tat-terminazzjoni tal-personalità ġuridika
Ewropea, b'mod partikolari biex jiżguraw l-irkupru ta' kwalunkwe fondi
rċevuti mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u l-ħlas ta' kwalunkwe
sanzjonijiet finanzjarji imposti skont l-Artikolu 27.

KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-FINANZJAMENT

Artikolu 17
Kundizzjonijiet ta' finanzjament
1.
Partit politiku Ewropew li jkun irreġistrat skont il-kundizzjonijiet u
l-proċeduri stabbiliti f’dan ir-Regolament, li jkun rappreżentat
fil-Parlament Ewropew b'minn tal-inqas wieħed mill-membri tiegħu, u
li ma jkunx f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni msemmija
fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju jista’ japplika għallfondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, f’konformità mat-termini
u l-kundizzjonijiet ippubblikati mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament
Ewropew f’sejħa għal kontribuzzjonijiet.

2.
Fondazzjoni politika Ewropea li tkun affiljata ma’ partit politiku
Ewropew eliġibbli li japplika għall-fondi skont il-paragrafu 1, li tkun
irreġistrata skont il-kundizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti f’dan
ir-Regolament, u li ma tkunx f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ eskluż
joni msemmija fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju tista’
tapplika għall-fondi mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, f’konformità
mat-termini u mal-kundizzjonijiet ippubblikati mill-Uffiċjal Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew f’sejħa għal proposti.
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3.
Għall-finijiet tad-determinazzjoni ta’ eliġibbiltà għal finanzjament
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea skont il-paragrafu 1 ta' dan
l-Artikolu u l-punt (b) tal-Artikolu 3(1), u għall-applikazzjoni
tal-Artikolu 19(1), membru tal-Parlament Ewropew għandu jitqies
bħala membru ta’ partit politiku Ewropew wieħed biss, li għandu,
fejn rilevanti, ikun dak li miegħu jkun affiljat il-partit nazzjonali jew
reġjonali tiegħu jew tagħha fid-data finali għall-preżentazzjoni ta’ appli
kazzjonijiet għal finanzjament.
▼M1
4.
Kontribuzzjonijiet finanzjarji jew għotjiet mill-baġit ġenerali
tal-Unjoni Ewropea ma għandhomx jaqbżu d-90 % tan-nefqa rimbor
sabbli annwali indikata fil-baġit ta' partit politiku Ewropew u l-95 %
tal-kostijiet eliġibbli mġarrba minn fondazzjoni politika Ewropea.
Il-partiti politiċi Ewropej jistgħu jużaw kwalunkwe parti mhux użata
tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni mogħtija biex ikopru nefqa rimborsabbli
fis-sena finanzjarja wara l-għoti tagħha. L-ammonti mhux użati wara
dik is-sena finanzjarja għandhom jiġu rkuprati skont ir-Regolament
Finanzjarju.
▼B
5.
Fil-limiti stipulati fl-Artikoli 21 u 22, in-nefqa rimborsabbli
permezz ta' kontribuzzjoni finanzjarja għandha tinkludi n-nefqa ammi
nistrattiva u n-nefqa marbuta mal-assistenza teknika, laqgħat, riċerka,
avvenimenti transfruntalieri, studji, informazzjoni u pubblikazzjonijiet,
kif ukoll in-nefqa relatata mal-kampanji.

Artikolu 18
Applikazzjoni għal finanzjament
1.
Sabiex jirċievi finanzjament mill-baġit ġenerali tal-Unjoni
Ewropea, partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea,
li jkunu jirrispettaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 17(1) jew (2),
għandhom jippreżentaw applikazzjoni lill-Parlament Ewropew wara
sejħa għal kontribuzzjonijiet jew proposti.
▼M2
2.
Il-partit politiku Ewropew u l-fondazzjoni politika Ewropea
għandhom, fil-mument tal-applikazzjoni tagħhom, ikunu konformi
mal-obbligi mniżżla fl-Artikolu 23, u, mid-data tal-applikazzjoni
tagħhom sa tmiem is-sena finanzjarja jew tal-azzjoni koperti
mill-kontribuzzjoni jew l-għotja, jibqgħu reġistrati fir-Reġistru u ma
jistgħu jkunu soġġetti għal ebda waħda mis-sanzjonijiet previsti
fl-Artikolu 27(1) u fil-punti (a)(v), (vi) u (vii) tal-Artikolu 27(2).
▼M1
2a.
Partit politiku Ewropew għandu jinkludi fl-applikazzjoni tiegħu
evidenza li turi li l-partiti membri tal-UE tiegħu, bħala regola, ikunu
ppubblikaw fis-siti web tagħhom, b'mod ċarament viżibbli u faċli għallutent, matul it-12-il xahar li jippreċedu d-data finali għall-preżentazzjoni
tal-applikazzjonijiet, il-programm politiku u l-logo tal-partit politiku
Ewropew.
▼B
3.
Fondazzjoni politika Ewropea għandha tinkludi fl-applikazzjoni
tagħha l-programm ta’ ħidma annwali jew il-pjan ta' azzjoni tagħha.
4.
L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jadotta
deċiżjoni fi żmien tliet xhur wara l-għeluq tas-sejħa għal kontribuzzjo
nijiet jew tas-sejħa għal proposti, u għandu jawtorizza u jamministra
l-approprjazzjonijiet korrispondenti, skont ir-Regolament Finanzjarju.
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5.
Fondazzjoni politika Ewropea tista’ tapplika għall-fondi mill-baġit
ġenerali tal-Unjoni Ewropea biss permezz tal-partit politiku Ewropew li
miegħu tkun affiljata.

Artikolu 19
Kriterji li fuqhom tittieħed id-deċiżjoni u d-distribuzzjoni ta’
finanzjament
▼M1
1.
L-approprjazzjonijiet rispettivi għad-dispożizzjoni ta' dawk
il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej li jkunu
ngħataw kontribuzzjonijiet jew għotjiet skont l-Artikolu 18 għandhom
jiġu distribwiti kull sena abbażi tal-formula ta' distribuzzjoni segwenti:
— 10 % għandhom jiġu distribwiti fost il-partiti politiċi Ewropej bene
fiċjarji f'ishma ndaqs,
— 90 % għandhom jiġu distribwiti fost il-partiti politiċi Ewropej bene
fiċjarji fi proporzjon mas-sehem tagħhom ta' membri eletti
tal-Parlament Ewropew.
L-istess formola ta' distribuzzjoni għandha tintuża biex jingħata finanz
jament lil fondazzjonijiet politiċi Ewropej, abbażi tal-affiljazzjoni
tagħhom ma' partit politiku Ewropew.
▼B
2.
Id-distribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun ibbażata
fuq in-numru ta’ membri eletti tal-Parlament Ewropew li jkunu membri
tal-partit politiku Ewropew applikanti fid-data finali għall-preżentazzjoni
tal-applikazzjonijiet għal finanzjament, filwaqt li jitqies l-Artikolu 17(3).
Wara dik id-data, kwalunkwe tibdil fin-numru m’għandux jaffettwa
s-sehem rispettiv ta’ finanzjament bejn il-partiti politiċi Ewropej jew
il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Dan mingħajr preġudizzju għarrekwiżit fl-Artikolu 17(1) li l-partiti politiċi Ewropej ikunu rappreżentati
fil-Parlament Ewropew minn mill-inqas wieħed mill-membri tagħhom.

Artikolu 20
Donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet
1.
Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
jistgħu jaċċettaw donazzjonijiet minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi sa
valur ta’ EUR 18 000 kull sena għal kull donatur.
2.
Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
għandhom, fil-mument tal-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji
annwali tagħom skont l-Artikolu 23, jittrażmettu wkoll lista tad-donaturi
kollha bid-donazzjonijiet rispettivi tagħhom, u jindikaw kemm in-natura
kif ukoll il-valur tad-donazzjonijiet individwali. Dan il-paragrafu għandu
japplika wkoll għal kontribuzzjonijiet magħmula minn partiti membri
tal-partiti politiċi Ewropej u mill-organizzazzjonijiet membri
tal-fondazzjonjiet politiċi Ewropej.
Għal donazzjonijiet minn persuni fiżiċi li l-valur tagħhom jaqbeż l-EUR
1 500 u jkun anqas jew ekwivalenti għal EUR 3 000, il-partit politiku
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati għandhom
jindikaw jekk id-donaturi korrispondenti jkunux taw kunsens
bil-miktub minn qabel għall-pubblikazzjoni skont il-punt (e)
tal-Artikolu 32(1)(e).

02014R1141 — MT — 27.03.2019 — 002.001 — 21
▼B
3.
Id-donazzjonijiet riċevuti minn partiti politiċi Ewropej u minn
fondazzjonijiet politiċi Ewropej fi żmien sitt xhur qabel l-elezzjonijiet
tal-Parlament Ewropew għandhom, kull ġimgħa, ikunu rrappurtati
bil-miktub lill-Awtorità, u skont il-paragrafu 2.
4.
Donazzjonijiet uniċi li l-valur tagħhom jaqbeż it-EUR 12 000 li
jkunu ġew aċċettati minn partiti politiċi Ewropej u minn fondazzjonijiet
politiċi Ewropej għandhom jiġu immedjatament irrappurtati lill-Awtorità
bil-miktub u skont il-paragrafu 2.
5.
Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
m’għandhom jaċċettaw l-ebda waħda minn dawn li ġejjin:
(a) donazzjonijiet jew kontribuzzjonijiet anomini,
(b) donazzjonijiet mill-baġit ta’ gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew;
(c) donazzjonijiet minn kwalunkwe awtorità pubblika minn Stat
Membru jew minn pajjiż terz, jew minn kwalunkwe impriża li
fuqha tali awtorità pubblika tista' teżerċita direttament jew indiretta
ment influwenza dominanti bis-saħħa tal-fatt li hija l-proprjetarja
tagħha, li hija tipparteċipa fiha finanzjarjament, jew bis-saħħa
tar-regoli li jirregolawha; jew
(d) donazzjonijiet minn kwalunkwe entità privata bbażata f'pajjiż terz
jew minn individwi minn pajjiż terz li mhumiex intitolati li jivvutaw
fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.
6.
Kwalunkwe donazzjoni li ma tkunx permessa taħt dan
ir-Regolament għandha, fi żmien 30 jum wara d-data li fiha tkun
rċevuta minn partit politiku Ewropew jew minn fondazzjoni politika
Ewropea:
(a) tintbagħat lura lid-donatur jew lil kwalunkwe persuna li taġixxi
f’isem id-donatur; jew
(b) meta ma jkunx possibbli li tiġi rritornata, tiġi rrappurtata
lill-Awtorità u lill-Parlament Ewropew. L-Uffiċjal Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew għandu jistabbilixxi l-ammont irċevut u
jawtorizza l-irkupru skont id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikoli
78 u 79 tar-Regolament Finanzjarju. Il-fondi għandhom jiddaħħlu
bħala dħul ġenerali fit-taqsima tal-Parlament Ewropew tal-baġit
ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
7.
Għandhom ikunu permessi kontribuzzjonijiet lil partit politiku
Ewropew mill-membri tiegħu. il-valur ta' tali kontribuzzjonijiet
m’għandhomx jeċċedu 40 % tal-baġit annwali ta’ dak il-partit politiku
Ewropew.
8.
Huma permessi kontribuzzjonijiet lil fondazzjoni politika Ewropea
mill-membri tagħha, u mill-partit politiku Ewropew li miegħu hi affil
jata. Il-valur ta' tali kontribuzzjonijiet m’għandhomx jeċċedu 40 %
tal-baġit annwali ta’ dik il-fondazzjoni politika u ma jistgħux jiġu
minn fondi rċevuti minn partit politiku Ewropew mill-baġit ġenerali
tal-Unjoni Ewropea f’konformità ma’ dan ir-Regolament.
Il-piż tal-prova għandu jaqa’ fuq il-partit politiku Ewropew konċernat, li
għandu jindika b’mod ċar fil-kontijiet tiegħu l-oriġini tal-fondi użati
biex jiffinanzja l-fondazzjoni politika Ewropea affiljata miegħu.
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9.
Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 7 u 8, il-partiti politiċi
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej jistgħu jaċċettaw minn
ċittadini li jkunu membri tagħhom kontribuzzjonijiet sal-valur ta' EUR
18 000 kull sena u għal kull membru, meta dawn il-kontribuzzjonijiet
isiru mill-membru kkonċernat jew isiru f'ismu.
Il-limitu massimu stipulat fl-ewwel subparagrafu ma għandux japplika
meta l-membru kkonċernat ikun ukoll membru elett tal-Parlament
Ewropew, ta' parlament nazzjonali jew ta' parlament reġjonali jew
assemblea reġjonali.
10.
Kwalunkwe kontribuzzjoni li mhijiex permessa skont dan
ir-Regolament għandha titreġġa' lura skont il-paragrafu 6.

Artikolu 21
Finanzjar ta’ kampanji fil-kuntest ta’ elezzjonijiet għall-Parlament
Ewropew
1.
Soġġett għat-tieni subparagrafu, il-finanzjament tal-partiti politiċi
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jew minn kwalunkwe
sors ieħor jista’ jintuża biex jiffinanzja kampanji mmexxija minn partiti
politiċi Ewropej fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li
fihom huma, jew il-membri tagħhom, jipparteċipaw kif meħtieġ
fil-punt (d) tal-Artikolu 3(1).
Konformement mal-Artikolu 8 tal-Att dwar l-elezzjoni ta’ membri
tal-Parlament Ewropew b’vot universali dirett (1), il-finanzjament, u
l-limitazzjoni possibbli tal-ispejjeż għall-elezzjonijiet għall-partiti poli
tiċi, il-kandidati kollha u l-partijiet terzi kollha, l-elezzjonijiet
tal-Parlament Ewropew, flimkien mal-parteċipazzjoni tagħhom fihom,
huma regolati f’kull Stat Membru minn dispożizzjonijiet nazzjonali.
2.
In-nefqa marbuta mal-kampanji msemmija fil-paragrafu
1 għandhom ikunu identifikati b’mod ċar bħala tali mill-partiti politiċi
Ewropej fir-rapporti finanzjarji annwali tagħhom.

Artikolu 22
Projbizzjoni ta' finanzjament
1.
Minkejja l-Artikolu 21(1) il-finanzjament tal-partiti politiċi
Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jew minn kwalunkwe
sors ieħor m’għandux jintuża għall-finanzjament dirett jew indirett ta’
partiti politiċi oħra, u b’mod partikolari l-partiti nazzjonali jew
il-kandidati. Dawk il-partiti politiċi nazzjonali u l-kandidati għandhom
jibqgħu jiġu regolati minn regoli nazzjonali.
2.
Il-finanzjament ta’ fondazzjonijiet politiċi Ewropej mill-baġit ġene
rali tal-Unjoni Ewropea jew minn kwalunkwe sors ieħor m’għandux
jintuża għall-ebda skop ieħor ħlief dak tal-finanzjament tal-kompiti
tagħhom kif elenkati fl-Artikolu 2 il-punt (4) u biex jitħallas l-infiq
marbut direttament mal-objettivi stabbiliti fl-istatuti tagħhom skont
l-Artikolu 5. B’mod partikolari m’għandux jintuża għall-finanzjament
dirett jew indirett ta’ elezzjonijiet, ta’ partiti politiċi, jew kandidati
jew fondazzjonijiet oħra.
3.
Il-finanzjament ta’ partiti politiċi Ewropej u ta’ fondazzjonijiet
politiċi Ewropej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea jew minn
kwalunkwe sors ieħor ma għandux jintuża biex jiffinanzja kampanji
referendarji.
(1) ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5.

02014R1141 — MT — 27.03.2019 — 002.001 — 23
▼B
KAPITOLU V
KONTROLL U SANZJONIJIET

Artikolu 23
Obbligi fejn jidħlu l-kontabilità, ir-rappurtar u l-awditjar
1.
Mhux aktar tard minn sitt xhur wara tmiem is-sena finanzjarja,
il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom
jippreżentaw
lill-Awtorità,
b'kopja
lill-Uffiċjal
Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew u lill-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali Kompetenti
tal-Istat Membru tas-sede tagħhom:
(a) id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tagħhom flimkien ma’ noti li
jakkumpanjawhom, li jkopru d-dħul u l-infiq tagħhom, u l-assi u
l-obbligazzjonijiet fil-bidu u fit-tmiem tas-sena finanzjarja, skont
il-liġi applikabbli fl-Istat Membru li fih ikollhom is-sede tagħhom
u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tagħhom abbażi
tal-istandards ta' kontabilità internazzjonali definiti fl-Artikolu 2
tar-Regolament (KE) Nru. 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill (1);
(b) rapport tal-awditjar estern dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji
annwali, li jkopri kemm l-affidabbiltà ta’ dawk id-dikjarazzjonijiet
finanzjarji kif ukoll il-legalità u r-regolarità tad-dħul u l-infiq
tagħhom, li jsir minn entità jew espert indipendenti; u
(c) il-lista ta’ donaturi u kontributuri u d-donazzjonijiet jew kontribuzz
jonijiet korrispondenti tagħhom irrapurtati skont l-Artikolu 20(2),
(3) u (4).
2.
Fejn in-nefqa tiġi implimentata mill-partiti politiċi Ewropej
konġuntement ma’ partiti politiċi nazzjonali jew minn fondazzjonijiet
politiċi Ewropej konġuntement ma’ fondazzjonijiet politiċi nazzjonali,
jew
ma’
organizzazzjonijiet
oħra,
għandha
tiġi
inkluża
fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali msemmija fil-paragrafi 1
evidenza tan-nefqa li jkunu għamlu l-partiti politiċi Ewropej jew
il-fondazzjonijiet politiċi Ewropej direttament jew permezz ta’ dawk
il-partijiet terzi.
3.
L-entitajiet jew l-esperti esterni indipendenti msemmija fil-punt (b)
tal-paragrafu 1 għandhom jintgħażlu, jingħataw mandat u jitħallsu
mill-Parlament Ewropew. Huma għandhom jiġu awtorizzati kif xieraq
biex jawditjaw il-kontijiet skont il-liġi applikabbli fl-Istat Membru li fih
ikollhom is-sede tagħhom jew fejn ikunu stabbiliti.
4.
Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
għandhom jagħtu kwalunkwe informazzjoni li jitolbu l-entitajiet jew
l-esperti indipendenti għar-raġuni tal-awditjar tagħhom.
5.
L-entitajiet jew l-esperti indipendenti għandhom jinformaw
lill-Awtorità u lill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew dwar
kwalunkwe suspett ta' attività illegali, frodi jew korruzzjoni li jistgħu
jkunu ta' ħsara għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-Awtorità u
l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandhom jinformaw
lill-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali kkonċernati dwar dan.
(1) Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tad-19 ta' Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali
tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

02014R1141 — MT — 27.03.2019 — 002.001 — 24
▼B
Artikolu 24
Regoli ġenerali dwar il-kontroll
1.
Il-kontroll tal-konformità mill-partiti politiċi Ewropej u
mill-fondazzjonijiet
politiċi
Ewropej
mal-obbligi
taħt
dan
ir-Regolament
għandhom
jiġu
eżerċitati,
f'kooperazzjoni,
mill-Awtorità, mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew u
mill-Istati Membri kompetenti.

2.
L-Awtorità għandha tikkontrolla l-konformità tal-partiti politiċi
Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej mal-obbligi tagħhom
taħt dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-Artikolu 3,
il-punti (a), (b) u (d) sa (f) tal-Artikolu 4(1), il-punti (a) sa (e) u (g)
tal-Artikolu 5(1), l-Artikolu 9(5) u (6), u l-Artikoli 20, 21 u 22.

L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jikkontrolla
l-konformità mill-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej tal-obbligi relatati mal-finanzjament mill-Unjoni taħt dan
ir-Regolament skont ir-Regolament Finanzjarju. Fit-twettiq ta' dawn
il-kontrolli, il-Parlament Ewropew għandu jieħu l-miżuri meħtieġa
fl-oqsma tal-prevenzjoni tal-frodi u tal-ġlieda kontra l-frodi li jaffettwaw
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

3.
Il-kontroll mill-Awtorità u mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal- Parla
ment Ewropew imsemmi fil-paragrafu 2 ma għandux jestendi għallkonformità tal-Partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej mal-obbligi tagħhom taħt il-liġi nazzjonali applikabbli kif
jingħad fl-Artikolu 14.

4.
Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
għandhom jagħtu kwalunkwe informazzjoni mitluba mill-Awtorità,
mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew, mill-Qorti
tal-Awdituri, mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) jew
mill-Istati Membri li tkun meħtieġa għall-iskop li jitwettqu kontrolli li
għalihom ikunu responsabbli skont dan ir-Regolament.

Fuq talba u għal raġunijiet ta' kontroll ta' konformità mal-Artikolu 20,
il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom
jagħtu lill-Awtorità informazzjoni rigward il-kontribuzzjonijiet magħ
mula minn membri individwali u l-identità ta' dawn il-membri. Barra
minn hekk, fejn xieraq, l-Awtorità tista' tirrikjedi lill-partiti politiċi
Ewropej li jagħtu dikjarazzjonijiet ta' konferma ffirmati mill-membri li
għandhom mandati eletti għal raġunijiet ta' kontroll tal-konformità
mal-kundizzjoni stipulata fl-ewwel subparagrafu tal-punt (b)
tal-Artikolu 3(1).

Artikolu 25
Implimentazzjoni

u

kontroll
fir-rigward
mill-Unjoni

tal-finanzjament

1.
L-approprjazzjonijiet għall-finanzjament ta’ partiti politiċi Ewropej
u fondazzjonijiet politiċi Ewropej għandhom ikunu determinati skont
il-proċedura baġitarja annwali u għandhom jiġu implimentati skont
dan ir-Regolament u r-Regolament Finanzjarju.
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It-termini u l-kundizzjonijiet għal kontribuzzjonijiet u għotjiet
għandhom ikunu stabbiliti mill-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament
Ewropew fis-sejħa għal kontribuzzjonijiet u s-sejħa għall-proposti.
2.
Il-kontroll tal-finanzjament riċevut mill-baġit ġenerali tal-Unjoni
Ewropea u l-użu tiegħu għandu jkun eżerċitat skont ir-Regolament
Finanzjarju.
Il-kontroll għandu jiġi eżerċitat ukoll fuq il-bażi ta’ ċertifikazzjoni
annwali permezz ta’ awditjar estern u indipendenti, kif provdut
fl-Artikolu 23(1).
3.
Il-Qorti tal-Awdituri għandha teżerċità s-setgħat ta' awditjar tagħha
skont l-Artikolu 287 TFUE.
4.
Kwalunkwe dokument jew informazzjoni meħtieġa mill-Qorti
tal-Awdituri sabiex tkun tista' twettaq il-kompitu tagħha għandu jiġi
mgħoddi lilha fuq talba tagħha mill-partiti politiċi Ewropej u
mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej li jirċievu finanzjament skont dan
ir-Regolament.
5.
Id-deċiżjoni jew ftehima li bihom isiru il-kontribuzzjoni u l-għotja
għandhom jipprovdu espressament għall-awditjar mill- Parlament
Ewropew u mill-Qorti tal-Awdituri, abbażi tar-rekords u fuq il-post,
tal-partit politiku Ewropew li jkun irċieva kontribuzzjoni jew
il-fondazzjoni politika Ewropea li tkun irċeviet għotja mill-baġit ġenerali
tal-Unjoni Ewropea.
6.
Il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament
Ewropew, jew kwalunkwe korp ieħor estern awtorizzat mill-Uffiċjal
Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew, jistgħu jwettqu l-kontrolli u
l-verifiki meħtieġa fuq il-post sabiex jivverifikaw il-legalità tan-nefqa
u l-implimentazzjoni xierqa tad-dispożizzjonijiet tad-deċiżjoni jew
il-ftehim li bihom isiru l-kontribuzzjoni u l-għotja, u, fil-każ ta’ fondaz
zjonijiet politiċi Ewropej, l-implimentazzjoni korretta tal-programm ta’
ħidma jew l-azzjoni. Il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni poli
tika Ewropea in kwistjoni għandhom ifornu kwalunkwe dokument jew
informazzjoni meħtieġa biex dan il-kompitu jitwettaq
7.
L-OLAF jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spez
zjonijiet fuq il-post, f'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri
stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (1) u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE)
Nru 2185/96 (2), bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruz
zjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interess finanz
jarju tal-Unjoni b’rabta ma’ kontribuzzjonijiet jew għotjiet taħt dan
ir-Regulament. Jekk ikun xieraq, ir-riżultati tal-investigazzjonijiet tiegħu
jistgħu jagħtu lok għal deċiżjonijiet ta’ rkupru mill-Uffiċjal Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew.
(1) Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u
tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija
mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar
ir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u
Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013,
p. 1):
(2) Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru
1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni
sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u
irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
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Artikolu 26
Sostenn tekniku
Is-sostenn tekniku kollu provdut mill-Parlament Ewropew lil partiti poli
tiċi Ewropej għandu jsir skont il-prinċipju ta’ aċċess ugwali. Għandu
jingħata fuq kundizzjonijiet xejn inqas favorevoli minn dawk li jgħoddu
għal organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet esterni oħrajn li jistgħu
jingħataw faċilitajiet simili u għandu jingħata kontra l-fornitura ta’
fattura u bi ħlas.

Artikolu 27
Sanzjonijiet
1.
Skont l-Artikolu 16, l-Awtorità għandha tiddeċiedi li tneħħi partit
politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea mir-Reġistru bħala
sanzjoni fi kwalunkwe waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:
(a) meta l-partit jew il-fondazzjoni in kwistjoni jkunu nstabu permezz
ta’ sentenza li jkollha s-saħħa ta’ res judicata li ingaġġaw f'attivi
tajiet illegali ta' detriment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif
definiti fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju;
▼M1
(b) fejn jiġi stabbilit, skont il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 10(2) sa
(5), li ma jkunux għadhom jissodisfaw waħda jew aktar
mill-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 3(1) jew (2);
(ba) fejn id-deċiżjoni għar-reġistrazzjoni tal-partit jew tal-fondazzjoni
inkwistjoni tkun ibbażata fuq informazzjoni żbaljata jew żvijanti
li għaliha jkun responsabbli l-applikant, jew fejn tali deċiżjoni tkun
inkisbet bil-qerq; jew
▼B
(c) meta talba ta' Stat Membru li jsir qtugħ mir-reġistru għal raġunijiet
ta' nuqqas serju li jitwettqu l-obbligi skont il-liġi nazzjonali tkun
tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 16(3).
2.
L-Awtorità
għandha
fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

timponi

sanzjonijiet

finanzjarji

(a) ksur mhux kwantifikabbli:
(i) fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti tal-Artikolu 9(5)
jew (6):
(ii) f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-impenji meħuda u
l-informazzjoni mogħtija minn partit politiku Ewropew jew
fondazzjoni politika Ewropea skont il-punti (a), (b) u (d) sa
(f) tal-Artikolu 4(1) u il-punti (a), (b), (d) u (e)
tal-Artikolu 5(1);
(iii) fil-każ li ma tintbagħatx il-lista tad-donaturi flimkien
mad-donazzjonijiet korrispondenti tagħhom, f’konformità
mal-Artikolu 20(2) jew fil-każ li ma jiġux irrappurtati
d-donazzjonijiet skont l-Artikolu 20(3) u (4);
(iv) meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika
Ewropea jkunu kisru l-obbligi stipulati fl-Artikolu 23(1) jew
fl-Artikolu 24(4);

02014R1141 — MT — 27.03.2019 — 002.001 — 27
▼B
(v) meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika
Ewropea jkunu instabu permezz ta’ sentenza li jkollha
s-saħħa ta’ res judicata li jkunu ingaġġaw f'attivitajiet illegali
li huma ta' detriment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif
definiti fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju;
(vi) meta il-partit politiku Ewropew jew il-fondazzjoni politika
Ewropea kkonċernati jkunu fi kwalunkwe ħin bi ħsieb naqsu
milli jagħtu informazzjoni jew bi ħsieb taw informazzjoni
mhix korretta jew qarrieqa, jew fejn l-entitajiet awtorizzati
minn dan ir-Regolament biex jawditjaw jew iwettqu kontrolli
fuq il-benefiċjarji tal-finanzjament mill-baġit ġenerali
tal-Unjoni Ewropea jsibu ineżattezzi fid-dikjarazzjonijiet
finanzjarji annwali li jitqiesu li jikkostitwixxu nuqqasijiet
materjali jew dikjarazzjonijiet mhux korretti ta' entrati skont
l-istandards internazzjonali tal-kontabilità definiti fl-Artikolu 2
tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002;
▼M2
(vii) meta, f'konformità mal-proċedura ta' verifika prevista
fl-Artikolu 10a, jiġi stabbilit li partit politiku Ewropew jew
fondazzjoni politika Ewropea jkunu influwenzaw, jew
ippruvaw jinfluwenzaw, deliberatament l-eżitu tal-elezzjonijiet
għall-Parlament Ewropew billi jkunu ħadu vantaġġ minn ksur
tar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni ta' data personali;
▼B
(b) ksur kwantifikabbli:
(i) meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
jkunu aċċettaw donazzjonijiet u kontribuzzjonijiet li ma jkunux
permessi taħt l-Artikolu 20(1) jew (5), ħlief jekk ikunu sodis
fatti l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 20(6);
(ii) f'każ ta' nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli
21 u 22.
3.
L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew jista' jeskludi partit
politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea minn finanzjament
futur mill-Unjoni sa ħames snin jew sa 10 snin f'każijiet ta' ksur ripetut
f'perjodu ta' ħames snin, meta jkunu nstabu ħatja tal-ksur elenkat
fil-punti (v) u (vi) tal-punt (a) tal-paragrafu 2. Dan hu mingħajr preġu
dizzju għas-setgħat tal-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew kif
stipulati fl-Artikolu 204n tar-Regolament Finanzjarju.
4.
Għall-fini tal-paragrafi 2 u 3, għandhom jiġu imposti s-sanzjonijiet
finanzjarji li ġejjin fuq partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika
Ewropea:
(a) f'każijiet ta' ksur mhux kwantifikabbli, persentaġġ fiss tal-baġit
annwali tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika
Ewropea kkonċernati:
— 5 %, jew,
— 7,5 % jekk ikun hemm ksur konkorrenti, jew,
— 20 % jekk il-ksur in kwistjoni jkun ksur ripetut, jew,
— terz tal-persentaġġi hawn fuq stipulati jekk il-partit politiku
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati
jkunu volontarjament iddikjaraw il-ksur qabel ma l-Awtorità
tkun uffiċjalment fetħet investigazzjoni, ukoll fil-każ ta' ksur
konkorrenti jew ta' ksur ripetut, u l-partit jew il-fondazzjoni
kkonċernati jkunu ħadu l-miżuri korrettivi xierqa,
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— 50 % tal-baġit annwali tas-sena preċedenti tal-partit politiku
Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati,,
meta jkunu nstabu permezz ta' sentenza li jkollha s-saħħa ta'
res judicata li jkunu għamlu attivitajiet illegali li jkunu ta' detri
ment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif definiti
fl-Artikolu 106(1) tar-Regolament Finanzjarju;
(b) f'każijiet ta' ksur kwantifikabbli, persentaġġ fiss tal-ammont
tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati skont l-iskala li
ġejja, sa massimu ta' 10 % tal-baġit annwali tal-partit politiku
Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati:
— 100 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk
dawk is-somom ma jaqbżux il-EUR 50 000, jew
— 150 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk
dawk is-somom jaqbżu l-EUR 50 000 iżda ma jaqbżux il-EUR
100 000;
— 200 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk
dawk is-somom jaqbżu il-EUR 100 000 iżda ma jaqbżux il-EUR
150 000;
— 250 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk
dawk is-somom jaqbżu il-EUR 150 000 iżda ma jaqbżux il-EUR
200 000;
— 300 % tas-somom irregolari rċevuti jew mhux rappurtati jekk
dawk is-somom jaqbżu il-EUR 200 000; jew
— terz tal-persentaġġi indikati hawn fuq jekk il-partit politiku
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati
jkunu ddikjaraw il-ksur b'mod volontarju qabel ma l-Awtorità
u/jew l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew ikunu
uffiċjalment fetħu investigazzjoni u l-partit jew il-fondazzjoni
kkonċernati jkunu ħadu l-miżuri korrettivi meħtieġa.
Għall-applikazzjoni tal-persentaġġi indikati hawn fuq, kull donazzjoni
jew kontribuzzjoni għandha titqies b'mod separat:
5.
Kull fejn partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika
Ewropea jkunu wettqu ksur konkorrenti kontra dan ir-Regolament,
għandha tiġi imposta biss is-sanzjoni stipulata għar-ksur l-aktar serju,
ħlief jekk jingħad mod ieħor fil-punt (a) tal-paragrafu 4.
6.
Is-sanzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament għandhom ikunu
suġġetti għal perjodu ta' limitazzjoni ta' ħames snin mid-data meta
jitwettaq il-ksur ikkonċernat jew, fil-każ ta' ksur kontinwu jew ripetut,
mid-data li fiha jieqaf dak il-ksur.
▼M2
7.
Meta deċiżjoni ta' awtorità superviżorja nazzjonali kif imsemmi
fl-Artikolu 10a tkun ġiet revokata jew meta jkun ngħata rimedju kontra
tali deċiżjoni, u sakemm ir-rimedji nazzjonali kollha jkunu ġew eżawriti,
l-Awtorità għandha twettaq rieżami ta' kwalunkwe sanzjoni li tkun ġiet
imposta skont il-punt (a)(vii) tal-paragrafu 2 fuq talba tal-partit politiku
Ewropew jew il-fondazzjoni politika Ewropea inkwistjoni.
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Artikolu 27a
Responsabbiltà ta' persuni fiżiċi
Fejn l-Awtorità timponi sanzjoni finanzjarja fis-sitwazzjonijiet imsem
mija fil-punti (a)(v) jew (a)(vi) tal-Artikolu 27(2) hi tista', għall-fini
tal-irkupru skont l-Artikolu 30(2), tistabbilixxi li persuna fiżika li tkun
membru tal-korp amministrattiv, tal-ġestjoni jew superviżorju tal-partit
politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea, jew li jkollha
s-setgħat ta' rappreżentanza, deċiżjonali jew ta' kontroll fir-rigward
tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea tkun
ukoll responsabbli għall-ksur, fil-każijiet li ġejjin:
(a) fis-sitwazzjoni msemmija fil-punt (a)(v) tal-Artikolu 27(2) fejn,
fis-sentenza msemmija f'dik id-dispożizzjoni, il-persuna fiżika tkun
instabet ukoll li tkun ukoll responsabbli għall-attivitajiet illegali
inkwistjoni;
(b) fis-sitwazzjoni msemmija fil-punt (a)(vi) tal-Artikolu 27(2) fejn
il-persuna fiżika tkun ukoll responsabbli għall-imġiba jew
l-ineżattezzi inkwistjoni.
▼B
Artikolu 28
Kooperazzjoni
bejn
l-Awtorità,
l-Uffiċjal
Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew u l-Istati Membri
1.
L-Awtorità, l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew u
l-Istati Membri permezz tal-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali għandhom
jaqsmu l-informazzjoni u jżommu lil xulxin informati regolarment
dwar kwistjonijiet relatati mad-dispożizzjonijiet ta' finanzjament,
il-kontrolli u s-sanzjonijiet.
2.
Għandhom jaqblu wkoll dwar arranġamenti prattiċi għal tali
skambju ta' informazzjoni, inklużi r-regoli rigward l-iżvelar ta' informaz
zjoni kunfidenzjali jew evidenza u l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri.
3.
L-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jinforma
lill-Awtorità dwar kwalunkwe sejbien li jista' jwassal għall-impożizzjoni
ta' sanzjonijiet skont l-Artikolu 27(2) sa (4), bil-għan li l-Awtorità
titħalla tieħu l-miżuri xierqa.
4.
L-Awtorità
għandha
tinforma
lill-Uffiċjal
Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew dwar kwalunkwe deċiżjoni li tkun ħadet
fir-rigward ta' sanzjonijiet, bil-għan li tippermettilu jislet
il-konsegwenzi xierqa skont ir-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 29
Miżuri korrettivi u prinċipji ta' amministrazzjoni tajba
1.
Qabel ma tittieħed deċiżjoni finali relatata ma' xi waħda
mis-sanzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 27, l-Awtorità jew l-Uffiċjal
Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandhom jagħtu lill-partit politiku
Ewropew jew lill-fondazzjoni politika Ewropea kkonċernati
l-opportunità li jdaħħlu dawk il-miżuri meħtieġa biex tiġi rrimedjata
s-sitwazzjoni fi żmien raġonevoli, li normalment m'għandux jaqbeż
xahar. B'mod partikolari, l-Awtorità jew l-Uffiċjal Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew għandhom jippermettu l-possibbiltà li jiġu
korretti żbalji klerikali u aritmetiċi, li jingħataw dokumenti jew infor
mazzjoni addizzjonali fejn meħtieġ jew li jiġu korreguti l-iżbalji minuri
li jista' jkun hemm.
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2.
Meta partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
jonqsu milli jieħdu miżuri korrettivi fiż-żmien imsemmi fil-paragrafu 1,
għandha tittieħed deċiżjoni rigward l-impożizzjoni tas-sanzjonijiet xierqa
msemmija fl-Artikolu 27.
3.
Il-paragrafi 1 u 2 m'għandhomx japplikaw fir-rigward
tal-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 3(1) u
fil-punt (c) tal-Artikolu 3(2).

Artikolu 30
Irkupru
1.
Abbażi ta' deċiżjoni tal-Awtorità li tneħħi partit politiku Ewropew
jew fondazzjoni politika Ewropea mir-Reġistru, l-Uffiċjal Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew għandu jirtira jew iwaqqaf kwalunkwe deċiżjoni
jew ftehim li jkunu għadhom fis-seħħ dwar il-finanzjament mill-Unjoni,
ħlief fil-każ stipulat fil-punt (c) tal-Artikolu 16(2) u fil-punti (b) u (d)
tal-Artikolu 3(1). Hu għandu jirkupra wkoll kwalunkwe finanzjament
mill-Unjoni, inklużi kwalunkwe fondi mhux minfuqa mis-snin preċe
denti.
2.
►M1 Partit politiku Ewropew jew fondazzjoni politika Ewropea
li fuqhom tkun ġiet imposta xi sanzjoni għal kwalunkwe ksur elenkat
fl-Artikolu 27(1) u fil-punti (v) u (vi) tal-Artikolu 27(2)(a) għandhom
għal dik ir-raġuni ma jibqgħux konformi mal-Artikolu 18(2). Bħala
riżultat, l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew għandu jitter
mina l-ftehim jew deċiżjoni ta' kontribuzzjoni jew ta' għotja dwar
finanzjament mill-Unjoni riċevut skont dan ir-Regolament, u għandu
jirkupra ammonti li jkunu tħallsu indebitament skont il-ftehim jew
deċiżjoni ta' kontribuzzjoni jew ta' għotja, inkluż kwalunkwe fond
mhux minfuq tal-Unjoni minn snin preċedenti. L-Uffiċjal Awtorizzanti
tal-Parlament Ewropew għandu wkoll jirkupra ammonti mħallsa indebi
tament skont il-ftehim jew deċiżjoni ta' kontribuzzjoni jew ta' għotja
minn persuna fiżika li fir-rigward tagħha tkun ittieħdet deċiżjoni skont
l-Artikolu 27a, filwaqt li jqis, fejn applikabbli, ċirkostanzi eċċezzjonali
relatati ma' dik il-persuna fiżika. ◄
▼M1
Fl-eventwalità ta' tali terminazzjoni, il-pagamenti mill-Uffiċjal Awtoriz
zanti tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu limitati għan-nefqa
rimborsabbli mġarrba mill-partit politiku Ewropew jew il-kostijiet
eliġibbli mġarrba mill-fondazzjoni politika Ewropea sad-data meta
d-deċiżjoni ta' terminazzjoni tidħol fis-seħħ.
▼B
Dan il-paragrafu għandu jkun applikabbli wkoll għall-każijiet imsem
mija fil-punt (c) tal-Artikolu 16(2) u fil-punti (b) u (d) tal-Artikolu 3(1).

KAPITOLU VI
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 31
Għoti ta' informazzjoni liċ-ċittadini
Suġġett għall-Artikoli 21 u 22 u għall-istatuti u l-proċessi interni
tagħhom stess, il-partiti politiċi Ewropej jistgħu fil-kuntest
tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, jieħdu l-miżuri xierqa kollha
biex jinfurmaw liċ-ċittadini tal-Unjoni bl-affiljazzjonijiet ta' bejn
il-partiti politiċi nazzjonali u l-kandidati u l-partiti politiċi Ewropej
kkonċernati.
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Artikolu 32
Trasparenza
1.
Il-Parlament Ewropew għandu jippubblika, taħt l-awtorità
tal-Uffiċjal Awtorizzanti jew taħt dik tal-Awtorità, fuq sit web maħluq
apposta għal dak l-għan, dan li ġej:
(a) l-ismijiet u l-istatuti tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet
politiċi Ewropej kollha rreġistrati, flimkien mad-dokumenti ppreżen
tati bħala parti mill-applikazzjonijiet tagħhom għal reġistrazzjoni
skont l-Artikolu 8, mhux aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li
l-Awtorità tkun adottat id-deċiżjoni tagħha u, wara dan, kwalunkwe
emendi nnotifikati lill-Awtorità skont l-Artikolu 9(5) u (6);
(b) lista tal-applikazzjonijiet li ma jkunux ġew approvati, flimkien
mad-dokumenti ppreżentati bħala parti minnhom, flimkiem
mal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 8, u
r-raġunijiet tar-rifjut, mhux aktar tard minn erba’ ġimgħat wara li
l-Awtorità tkun adottat id-deċiżjoni tagħha,
(c) rapport annwali b’tabella tal-ammonti mħallsa lil kull partit politiku
Ewropew u kull fondazzjoni politika Ewropea, għal kull sena
finanzjarja li għaliha jkunu ġew irċevuti kontribuzzjonijiet jew li
jkunu tħallsu għotjiet mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea,
(d) id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali u r-rapporti ta’ awditjar estern
imsemmija fl-Artikolu 23(1), u, fil-każ ta' fondazzjonijiet politiċi
Ewropej, ir-rapporti finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi
jew azzjonijiet ta’ ħidma;
(e) l-ismijiet ta' donaturi u d-donazzjonijiet korrispendenti tagħhom
irrappurtati minn partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi
Ewropej skont l-Artikolu 20(2), (3) u (4), bl-eċċezzjoni ta’ donaz
zjonijiet minn persuni fiżiċi li l-valur tagħhom ma jaqbiżx l-EUR
1 500 fis-sena kull donatur, li għandhom jiġu rrappurtati bħala
'donazzjonijiet minuri'. Donazzjonijiet minn persuni fiżiċi li l-valur
annwali tagħhom jaqbeż l-EUR 1 500 u jkun anqas minn jew ekwi
valenti għal EUR 3 000 ma għandhomx jiġu ppubblikati mingħajr
il-kunsens bil-miktub minn qabel għall-pubblikazzjoni tagħhom
tad-donatur korrispondenti. Jekk ma jkun ingħata tali kunsens
minn qabel, dawn id-donazzjonijiet għandhom jiġu rrappurtati
bħala "donazzjonijiet minuri". Għandhom jiġu ppubblikati wkoll
l-ammont totali ta' donazzjonijiet minuri u n-numru ta' donaturi
għal kull sena kalendarja;
(f) Il-kontribuzzjonijiet msemmija fl-Artikolu 20(7) u (8) u rrappurtati
minn partiti politiċi Ewropej u mill-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
skont l-Artikolu 20(2), inkluż l-identità tal-partiti membri jew
l-organizzazzjonijiet li jkunu għamlu dawk il-kontribuzzjonijiet;
(g) id-dettalji u r-raġunijiet ta’ kwalunkwe deċiżjonijiet finali meħuda
mill-Awtorità skont l-Artikolu 27, inklużi, fejn rilevanti, kwalunkwe
opinjonijiet adottati mill-kumitat ta’ persuni eminenti indipendenti
skont
l-Artikoli
10
u
11,
b’kunsiderazzjoni
xierqa
tar-Regolament (KE) Nru 45/2001;
(h) id-dettalji ta' u r-raġunijiet għal kwalunkwe deċiżjoni finali meħuda
mill-Uffiċjal
Awtorizzanti
tal-Parlament
Ewropew
skont
l-Artikolu 27;
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(i) deskrizzjoni tal-appoġġ tekniku pprovdut lill-partiti politiċi Ewropej;

(j) ir-rapport ta' evalwazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar
l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar l-attivitajiet iffinanzjati,
kif imsemmi fl-Artikolu 38; u

(k) lista aġġornata tal-Membri tal-Parlament Ewropew li jkunu membri
ta' partit politiku Ewropew.

▼B
2.
Il-Parlament Ewropew għandu jippubblika l-lista tal-persuni ġuri
diċi li jkunu membri ta’ partit politiku Ewropew, kif annessa mal-istatuti
tal-partit skont l-Artikolu 4(2), u aġġornata skont l-Artikolu 9(6), kif
ukoll in-numru globali ta' membri individwali.

3.
Id-data personali għandha tiġi eskluża mill-pubblikazzjoni fuq
is-sit web imsemmi fil-paragrafu 1 ħlief jekk dik id-data personali tiġi
ppubblikata skont il-punti (a), (e) jew (g) tal-paragrafu 1.

4.
Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej
għandhom, permezz ta’ dikjarazzjoni ta’ privatezza li tkun disponibbli
għall-pubbliku, jipprovdu lil membri u donaturi potenzjali
l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 10 tad-Direttiva 95/46/KE, u
għandhom jinfurmawhom li d-data personali tagħhom se tiġi pproċes
sata għal skopijiet ta’ awditjar u ta’ kontroll mill-Parlament Ewropew,
mill-Awtorità, mill-OLAF, mill-Qorti tal-Awdituri, mill-Istati Membri,
jew minn korpi jew esperti esterni li jkunu awtorizzati minnhom, u li
d-data personali tagħhom għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web
imsemmi fil-paragrafu 1 taħt il-kondizzjonijiet stipulati f'dan
l-Artikolu.
L-Uffiċjal
Awtorizzanti
tal-Parlament
Ewropew,
fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) 45/2001, għandu
jinkludi l-istess informazzjoni f'sejħiet għal kontribuzzjonijiet jew
proposti kif jingħad fl-Artikolu 18(1) ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 33
Il-protezzjoni tad-data personali
1.
Fl-ipproċessar tad-data personali skont dan ir-Regolament,
l-Awtorità, il-Parlament Ewropew u l-kumitat ta' persuni eminenti stab
bilit bl-Artikolu 11 għandhom jikkonformaw mar-Regolament (KE)
Nru 45/2001. Għall-għanijiet tal-ipproċessar tad-data personali, huma
għandhom jitqiesu bħala kontrolluri tad-data skont il-punt (d)
tal-Artikolu 2 ta' dak ir-Regolament.

2.
Fl-ipproċessar tad-data personali skont dan ir-Regolament, il-partiti
politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, l-Istati Membri
meta jeżerċitaw kontroll fuq aspetti relatati mal-iffinanzjar tal-partiti
politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej skont
l-Artikolu 24, u l-korpi jew esperti indipendenti awtorizzati biex jivve
rifikaw il-kontijiet skont l-Artikolu 23(1) għandhom ikunu konformi
mad-Direttiva 95/46/KE u mad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati
skont din. Għall-għanijiet tal-ipproċessar tad-data personali, huma
għandhom jitqiesu kontrolluri tad-data skont il-punt (d) tal-Artikolu 2
ta' dik id-Direttiva.

02014R1141 — MT — 27.03.2019 — 002.001 — 33
▼B
3.
L-Awtorità, il-Parlament Ewropew u l-kumitat ta' persuni eminenti
stabbilit bl-Artikolu 11 għandhom jiżguraw li d-data personali miġbura
minnhom skont dan ir-Regolament ma tintużax għal kwalunkwe għan
għajr dak li tiġi assigurata l-legalità, ir-regolarità u t-trasparenza
tal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej u s-sħubija tal-partiti politiċi Ewropej. Huma għandhom iħassru
dik id-data personali kollha miġbura għal dik il-fini sa mhux aktar tard
minn 24 xahar wara l-pubblikazzjoni tal-partijiet rilevanti skont
l-Artikolu 32.

4.
L-Istati Membri u l-korpi jew l-esperti indipendenti awtorizzati
biex jivverifikaw il-kontijiet għandhom jużaw id-data personali li
jirċievu biss sabiex jeżerċitaw kontroll fuq l-iffinanzjar tal-partiti politiċi
Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej. Huma għandhom iħassru
dik id-data personali skont il-liġi nazzjonali applikabbli wara
t-trażmissjoni skont l-Artikolu 28.

5.
Data personali tista’ tinżamm lil hinn mil-limiti ta’ żmien stipulati
fil-paragrafu 3 jew minn dak previst mil-liġi nazzjonali applikabbli kif
jingħad fil-paragrafu 4 jekk dan ikun meħtieġ għall-fini ta’ proċedimenti
legali jew amministrattivi marbuta mal-finanzjament ta’ partit politiku
Ewropew jew ta’ fondazzjoni politika Ewropea jew ta’ sħubija ta’ partit
politiku Ewropew. Kull data personali bħal din għandha titħassar sa
mhux aktar tard minn ġimgħa wara d-data tal-konklużjoni tat-tali proċe
dimenti permezz ta’ deċiżjoni finali, jew wara li jkun tlesta l-proċess ta'
kwalunkwe verifika, appell, litigazzjoni jew pretenzjoni.

6.
Il-kontrolluri tad-data msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom
jimplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa biex jipproteġu
d-data personali kontra qerda aċċidentali jew illegali, telf aċċidentali,
tibdil jew żvelar jew aċċess mhux awtorizzat, partikolarment meta
l-ipproċessar ta' tali data jinvolvi t-trażmissjoni tagħha fuq netwerk, u
kontra kull forma oħra illegali ta’ pproċessar.

7.
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jkun
responsabbli li jissorvelja u li jiżgura li l-Awtorità, il-Parlament
Ewropew u l-kumitat ta' persuni eminenti stabbilit bl-Artikolu 11 jirris
pettaw u jipproteġu d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ta’ persuni
fiżiċi fl-ipproċessar ta’ data personali, f’konformità ma’ dan
ir-Regolament. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rimedju ġudiz
zjali, kwalunkwe suġġett tad-data jista’ jressaq ilment mal-Kontrollur
Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jekk hu jew hi tqis li d-dritt tiegħu
jew tagħha għall-protezzjoni tad-data personali tagħhom ikun inkiser
bħala riżultat tal-ipproċessar tagħha mill-Awtorità, mill-Parlament
Ewropew jew mill-kumitat.

8.
Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej,
l-Istati Membri u l-entitajiet jew l-esperti indipendenti awtorizzati biex
jawditjaw il-kontijiet skont dan ir-Regolament għandhom ikunu respon
sabbli skont il-liġi nazzjonali applikabbli għal kwalunkwe dannu li
jikkawżaw fl-ipproċessar tad-data personali skont dan ir-Regolament.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu applikati sanzjonijiet effet
tivi, proporzjonati u dissważivi fil-każ ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament,
tad-Direttiva 95/46/KE u tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont
din, u b’mod partikolari għall-użu frodulenti tad-data personali.
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Artikolu 34
Dritt ta' smigħ
Qabel ma l-Awtorità jew l-Uffiċjal Awtorizzanti tal-Parlament Ewropew
jieħdu deċiżjoni li tista' taffettwa b'mod negattiv id-drittijiet ta' partit
politiku Ewropew, ta' fondazzjoni politika Ewropea, ta' applikant kif
imsemmi fl-Artikolu 8 jew ta' persuna fiżika kif imsemmi
fl-Artikolu 27a, għandhom jisimgħu r-rappreżentanti tal-partit politiku
Ewropew, tal-fondazzjoni politika Ewropea jew tal-applikant, jew
lil-persuna fiżika ikkonċernati. L-Awtorità jew il-Parlament Ewropew
għandhom jiddikjaraw debitament ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tagħhom.
▼B
Artikolu 35
Dritt ta' appell
Deċiżjonijiet meħuda skont dan ir-Regolament jistgħu jkunu s-suġġett
ta’ proċedimenti tal-qorti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni
Ewropea, f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TFUE.

Artikolu 36
Eżerċizzju tad-delega
1.
Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija
lill-Kummissjoni soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
2.
Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(2) u
fl-Artikolu 8(3a) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’
ħames snin mill-24 ta' Novembru 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal
rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa’
xhur qabel tmiem il-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ setgħa
għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi,
ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull
perjodu.
3.
Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(3)
tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew
mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa
speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara
l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità
ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4.
Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah
simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5.
Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 8(3)
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni
la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn
min-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel
ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll
il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se joġġez
zjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 37
Proċedura fil-Kumitat
1.
Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat. Dak
il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE)
Nru 182/2011.
2.
Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika
l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.
▼M1
Artikolu 38
Evalwazzjoni
Il-Parlament Ewropew għandu, wara li jikkonsulta l-Awtorità, jippub
blika sal-31 ta' Diċembru 2021 u kull ħames snin wara dik id-data
rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u dwar l-attivitajiet
iffinanzjati. Ir-rapport għandu jindika, fejn xieraq, emendi li jistgħu jsiru
fl-istatut u fis-sistemi ta' finanzjament.
Mhux aktar minn sitt xhur wara l-pubblikazzjoni tar-rapport
mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport
dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li fih tingħata attenzjoni
partikolari lill-implikazzjonijiet tiegħu għall-pożizzjoni tal-partiti politiċi
Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej żgħar. Ir-rapport għandu
jkun akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposta leġislattiva biex jiġi
emendat dan ir-Regolament.
▼B
Artikolu 39
Applikazzjoni effikaċi
L-Istati Membri għandhom jagħmlu tali dispożizzjoni kif ikun xieraq
biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 40
Tħassir
Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2002 jitħassar b’effett mid-data tad-dħul
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Madankollu għandu jkompli japplika
fir-rigward tal-atti u tal-impenji relatati mal-finanzjament tal-partiti poli
tiċi u tal-fondazzjonijiet politiċi fil-livell Ewropew għas-snin ta' baġit
2014, 2015, 2016 u 2017.
▼M1
Artikolu 40a
Dispożizzjoni tranżitorja
1.
Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament applikabbli qabel l-4 ta'
Mejju 2018 għandhom ikomplu japplikaw fir-rigward tal-atti u l-impenji
relatati mal-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet
politiċi Ewropej fil-livell Ewropew għas-sena finanzjarja 2018.
2.
B'deroga mill-Artikolu 18(2a), l-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni
tal-Parlament Ewropew għandu, qabel jiddeċiedi dwar applikazzjoni
dwar finanzjament għas-sena finanzjarja 2019, jirrikjedi l-evidenza
msemmija fl-Artikolu 18(2a) biss għal perjodu mill-5 ta' Lulju 2018.
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3.
Il-partiti politiċi Ewropej reġistrati qabel l-4 ta' Mejju
2018 għandhom, sa mhux aktar tard mill-5 ta' Lulju 2018, jippreżentaw
dokumenti li jippruvaw li huma jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati
fil-punti (b) u (ba) tal-Artikolu 3(1).
4.
L-Awtorità għandha tneħħi mir-Reġistru partit politiku Ewropew u
l-fondazzjoni politika Ewropea affiljata miegħu fejn il-partit inkwistjoni
ma jipproduċix prova fit-terminu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 3 li turi
li jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) u (ba)
tal-Artikolu 3(1).
▼B
Artikolu 41
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak
tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati kif jingħad fl-Artikolu 7(2)
u fl-Artikolu 8(3)(a) sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2015.
Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2017. L-Awtorità
msemmija fl-Artikolu 6 madankollu għandha tiġi stabbilita sal-1 ta'
Settembru 2016. Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi
Ewropej reġistrati wara l-1 ta' Jannar 2017 jistgħu japplikaw biss
għall-finanzjament għall-attivitajiet li se jinbdew fis-sena baġitarja
tal-2018 jew wara.
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament
fl-Istati Membri kollha.
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▼B
ANNESS
Dikjarazzjoni standard li għandha timtelà minn kull applikant
Il-persuna hawn taħt iffirmata, li ngħatat mandat sħiħ mill-[isem tal-partit politiku
Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea], b'dan tiċċertifika li:
[isem tal-partit politiku Ewropew jew tal-fondazzjoni politika Ewropea] hu
impenjat / hi impenjata li jirrispetta / tirrispetta l-kundizzjonijiet ta' reġistrazzjoni
stipulati fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1) jew tal-punt (c) tal-Artikolu 3(2)
tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, jiġifieri li fil-programm u
fl-attivitajiet tiegħu / tagħha, jimxi / timxi mal-valuri li fuqhom hi msejsa
l-Unjoni, kif dikjarat fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jiġifieri
r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat
tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li
jappartienu għal minoranzi.
Firmatarju awtorizzat:

Titolu (Sinjura, Sur., …), kunjom u isem:
Kariga fl-organizzazzjoni li qed tapplika għal reġis
trazzjoni bħala partit politiku Ewropew / fondaz
zjoni politika Ewropea:
Post/data:
Firma:

