
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 22.2.2019  

COM(2019) 94 final 

 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea delegării de competențe conferită Comisiei în temeiul 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice 

europene și a fundațiilor politice europene 

 



 

1 

1. INTRODUCERE 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
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(denumit în continuare „Regulamentul privind partidele politice europene”) stabilește 

condițiile care reglementează statutul și finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice la 

nivel european. Conform acestui regulament, partidele și fundațiile politice europene care 

îndeplinesc o serie de condiții pot deveni entități juridice europene prin înregistrarea la nivel 

european, obținând astfel acces la sprijin financiar european. Aceste condiții includ 

respectarea, atât în programul, cât și în activitățile proprii, a valorilor pe care se întemeiază 

Uniunea, enumerate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: respectarea 

demnității umane, a libertății, a democrației, a egalității, a statului de drept, precum și 

respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților. A fost înființată 

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”), 

un organism independent care înregistrează, controlează și, dacă este cazul, impune sancțiuni 

asupra partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Printre sarcinile acesteia 

se numără examinarea cazurilor în care există suspiciunea că aceste entități nu au respectat 

valorile europene fundamentale.  

Regulamentul privind partidele politice europene a fost adoptat la 22 octombrie 2014 și a 

intrat în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial, și anume la 

24 noiembrie 2014. Marea majoritate a dispozițiilor acestui regulament se aplică începând cu 

1 ianuarie 2017. Cu toate acestea, Comisiei i s-a solicitat să adopte actele delegate menționate 

la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (3) litera (a) până la 1 iulie 2015. 

2. TEMEIUL JURIDIC 

Prezentul raport este obligatoriu în temeiul articolului 36 alineatul (2) din Regulamentul 

privind partidele politice europene. În temeiul acestei dispoziții, competența de a adopta acte 

delegate este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând cu 24 noiembrie 

2014, iar Comisia are obligația de a întocmi un raport cu privire la delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani, și anume înainte de 

24 februarie 2019. Același articol prevede faptul că delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau 

Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade.  

3. EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE  

În conformitate cu Regulamentul privind partidele politice europene, Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate pentru:  

a. asigurarea bunei funcționări a registrului de repertoriere a partidelor politice europene și a 

fundațiilor politice europene [în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din 

Regulamentul privind partidele politice europene]: 
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i. informațiile și documentele justificative deținute de către Autoritate pentru care 

registrul este depozitarul competent (care includ statutul, orice alte documente 

transmise ca parte a cererii, orice documente primite de la statul membru în care se 

află sediul, informații privind identitatea persoanelor care sunt membri ai organelor 

sau care dețin funcții învestite cu competențe de reprezentare administrativă, 

financiară sau juridică);  

ii. materialele în cazul cărora registrul are competența de a certifica legalitatea, 

conform celor stabilite de către Autoritate.  

b. identificarea informațiilor suplimentare sau a documentelor justificative necesare pentru a 

permite Autorității să își îndeplinească pe deplin responsabilitățile în ceea ce privește 

funcționarea registrului de repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor 

politice europene [în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul 

privind partidele politice europene];  

c. modificarea declarației standard din anexa la Regulamentul privind partidele politice 

europene în ceea ce privește datele care trebuie să fie adăugate de către solicitant atunci 

când este necesar, pentru a se asigura că sunt disponibile suficiente informații cu privire 

la semnatar, la mandatul său și la partidul sau fundația politică europeană pe care este 

mandatat(ă) să o reprezinte [articolul 8 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul privind 

partidele politice europene]. 

Comisia a adoptat un act delegat pe baza articolului 7 alineatul (2) și a articolului 8 

alineatul (3) litera (a) de mai sus, și anume Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 al 

Comisiei din 2 octombrie 2015 cu privire la conținutul și la funcționarea registrului de 

repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
2
. 

Exercitarea acestei împuterniciri era esențială pentru a preciza ce fel de informații și de 

documente suplimentare și justificative trebuie să figureze în registru. 

3.1. ACT DELEGAT DE COMPLETARE A REGULAMENTULUI PRIVIND 

PARTIDELE POLITICE EUROPENE 

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind partidele politice 

europene, Autoritatea instituie și gestionează un registru al partidelor și al fundațiilor politice 

europene („registrul”). Registrul este depozitul de date, informații și documente prezentate 

alături de cererile de înregistrare ca partid politic european sau ca fundație politică europeană, 

precum și orice date, informații și documente transmise ulterior de către un partid politic 

european sau de către o fundație politică europeană în conformitate cu Regulamentul privind 

partidele politice europene.  

Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 a fost adoptat pe baza articolului 7 

alineatul (2) și a articolului 8 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul privind partidele 

politice europene. Acesta stabilește documentele care trebuie furnizate de către partidele și 

fundațiile politice europene în vederea înscrierii în registru, precum statutul, declarația 

standard anexată la Regulamentul privind partidele politice europene, descrierea detaliată a 

structurii financiare, de guvernanță și de conducere, precum și declarațiile statelor membre 

care certifică faptul că solicitantul a respectat toate cerințele naționale relevante (dacă este 

cazul). Regulamentul delegat precizează, de asemenea, informațiile care trebuie actualizate în 

registru, cum ar fi, printre altele, tipul entității, numărul de înregistrare, denumirea completă, 
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acronimul și logoul, statul membru în care partidul sau fundația politică europeană își are 

sediul, adresa sediului, data înregistrării și altele.  

Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 a fost adoptat la 2 octombrie 2015 și 

notificat Parlamentului European și Consiliului. Nici Parlamentul European, nici Consiliul nu 

au emis vreo obiecție cu privire la actul delegat în termenul de două luni prevăzut la 

articolul 36 alineatul (5) din Regulamentul privind partidele politice europene. Niciuna dintre 

instituții nu a solicitat o prelungire cu încă două luni a termenului inițial, în conformitate cu 

aceeași dispoziție. 

La expirarea termenului de două luni, Regulamentul delegat (UE, Euratom) 2015/2401 a fost 

publicat în Jurnalul Oficial
3
 și a intrat în vigoare la 8 ianuarie 2016. 

Comisia nu a adoptat încă acte delegate în temeiul articolului 8 alineatul (3) litera (b) din 

Regulamentul privind partidele politice europene, cu scopul de a modifica declarația oficială 

standard din anexă, deoarece declarația standard anexată la Regulamentul privind partidele 

politice europene încă este valabilă și este necesară mai multă experiență în aplicarea 

Regulamentului privind partidele politice europene pentru a evalua necesitatea modificării 

sale. 

4. CONCLUZII  

Comisia și-a exercitat competențele delegate care îi sunt conferite în temeiul articolului 7 

alineatul (2) și al articolului 8 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul privind partidele 

politice europene. Comisia consideră că este necesar să se extindă această împuternicire 

pentru a avea posibilitatea de a modifica sau de a preciza mai în detaliu pe viitor ce informații 

și ce documente justificative trebuie să figureze în registrul partidelor și al fundațiilor politice 

europene. 

Conform Comisiei, competențele delegate care îi sunt conferite în temeiul articolului 8 

alineatul (3) litera (b) din Regulamentul privind partidele politice europene sunt necesare 

pentru modificarea declarației standard din anexă. Este necesară mai multă experiență în 

aplicarea Regulamentului privind partidele politice europene pentru a evalua necesitatea unor 

astfel de modificări.  

Prin prezentul raport, Comisia respectă cerința de raportare în temeiul articolului 36 

alineatul (2) din Regulamentul privind partidele politice europene și invită Parlamentul 

European și Consiliul să ia act de prezentul raport.  
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