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DISPOZIȚII DE APLICARE PRIVIND ACTIVITATEA DELEGAȚIILOR 

ȘI MISIUNILE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE 

 

DECIZIA CONFERINȚEI PREȘEDINȚILOR  

 

DIN 29 OCTOMBRIE 2015
1
 

 

 

CONFERINȚA PREȘEDINȚILOR, 

 

- având în vedere articolul 212 alineatul (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului 

European, care prevede că dispozițiile de aplicare privind activitatea delegațiilor sunt adoptate 

de către Conferința președinților, la propunerea Conferinței președinților de delegație, 

 

- având în vedere propunerea Conferinței președinților de delegație din 2 aprilie 2014, 

 

- având în vedere deliberările Conferinței președinților din 4 iulie 2013, 

 

-  având în vedere articolul 22 alineatul (4), articolul 27 alineatele (4) și (7), articolul 30 alineatele 

(2) și (3) și articolele 212 și 214 din Regulamentul de procedură, precum și secțiunile I, II și III 

din anexa VI la Regulamentul de procedură, 

 

 

a adoptat următoarele dispoziții de aplicare:  

 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

 

Articolul 1 

Domeniul de aplicare 

 

Prezentele dispoziții de aplicare reglementează activitățile delegațiilor interparlamentare 

permanente și misiunile în afara Uniunii Europene în cadrul instituit de Regulamentul de procedură 

al Parlamentului și, dacă este cazul, de deciziile Biroului și instrumentele juridice internaționale 

specifice. 

 

 

Articolul 2 

Definiții 

 

În scopul punerii în aplicare a prezentelor dispoziții de executare, termenii de mai jos se definesc 

după cum urmează:  

 

1.  „delegație interparlamentară permanentă” înseamnă  

- orice delegație interparlamentară (articolul 212),  

                                                 
1
 În vederea modificării deciziei din 10 aprilie 2014 și a includerii unor referințe actualizate din decembrie 2014 pentru 

a asigura alinierea la Regulamentul de procedură și la alte dispoziții relevante, precum și a unor actualizări ale anexei I 

din septembrie 2015 pentru a aduce la zi numele unor delegații interparlamentare. 
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- orice delegație la una sau mai multe comisii parlamentare de cooperare
2
 (în 

conformitate cu secțiunea I ultimul alineat din anexa VI la Regulamentul de procedură 

și cu deciziile Parlamentului European din 10 martie 2004 și 14 septembrie 2004) sau  

- orice delegație la o comisie parlamentară mixtă
3
 (articolul 214) instituită în conformitate 

cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European și, dacă este cazul, cu 

instrumentele juridice internaționale specifice sau 

- orice delegație la o adunare parlamentară; 

 

2.  „delegație” înseamnă 

- orice tip de delegație interparlamentară permanentă și  

- orice delegație ad-hoc; 

 

3. „reuniune interparlamentară” înseamnă orice reuniune oficială a unei delegații permanente cu 

omologii săi dintr-o țară terță sau dintr-o organizație internațională din afara UE. 

 

 

Articolul 3 

Principiile de reglementare a activităților delegațiilor 

 

(1) Delegațiile mențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional și 

contribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume. 

 

Astfel, pe de o parte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificarea contactelor cu 

parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere ale Uniunii Europene și, pe de altă parte, 

contribuie la promovarea în țările terțe a valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume 

principiile libertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 

precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană). 

 

(2) Contactele Parlamentului European la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptului 

internațional public. 

 

(3) Contactele Parlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiunii parlamentare a 

relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru este posibil și adecvat. 

 

(4) Delegațiile au o contribuție importantă la activitatea comisiilor parlamentare permanente, 

punându-le la dispoziție toate informațiile relevante în urma reuniunilor interparlamentare, sub 

formă de scrisori adresate comisiilor competente. 

 

(5) Delegațiile își desfășoară activitățile în strânsă cooperare, coordonare și interacțiune cu organele 

relevante ale Parlamentului European, în special cu comisiile parlamentare competente. 

 

(6) Fiecare delegație este alcătuită din același număr de membri titulari și supleanți. 

 

(7) Componența unei delegații permanente la o adunare multilaterală nu ar trebui, în principiu, să depășească 

componența adunării înseși. 
 

 

Articolul 4 

Competențele delegațiilor interparlamentare 

                                                 
2
   A se vedea lista din anexa I și exemplul din anexa III. 

3
   A se vedea lista din anexa I și exemplul din anexa II. 
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În funcție de zonele geografice de care sunt responsabile, delegațiile interparlamentare permanente 

contribuie la activitatea comisiilor permanente și a altor organe ale Parlamentului și furnizează în 

mod sistematic material de discuții pentru acestea, în special în ceea ce privește: 

 

– situația relațiilor interparlamentare bilaterale;  

 

– drepturile omului, protecția minorităților și promovarea valorilor democratice, în contextul 

general al politicilor Uniunii Europene în aceste domenii, în conformitate cu pozițiile adoptate 

de către Parlament; 

 

– situația relațiilor bilaterale politice, economice, financiare și sociale; 

 

– evaluarea acordurilor internaționale încheiate între Uniunea Europeană și țările terțe; 

 

– aspectele externe ale politicilor Uniunii privind piața internă; 

 

– controlul democratic al punerii în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii 

Europene, inclusiv evaluarea eficacității proiectelor finanțate din bugetul Uniunii, pe baza 

impactului lor local; 

 

– punerea în aplicare a recomandărilor formulate pe parcursul misiunilor de observare a 

alegerilor, în strânsă cooperare cu comisia parlamentară responsabilă. Delegațiile 

interparlamentare permanente pun la dispoziție cunoștințele lor de specialitate și misiunilor de 

observare a alegerilor. 

 

 

Articolul 5 

Prioritățile politice 

 

(1) Activitatea delegațiilor contribuie la punerea în aplicare a priorităților politice și legislative ale 

Parlamentului, stabilite de către plenul Parlamentului și de diferitele organe. 

 

(2) Delegațiile ar trebui să reprezinte poziția Parlamentului adoptată în plen și să țină seama de 

poziția comisiilor competente relevante. În ceea ce le privește, comisiile ar trebui să țină seama în 

mod corespunzător de contribuția și cunoștințele despre chestiunile externe ale delegației relevante.  

 

(3) Ca răspuns la un eveniment de o importanță politică sau legislativă majoră sau pentru a anticipa 

evoluții politice importante, Conferința președinților poate să autorizeze, de la caz la caz, misiuni 

ad-hoc pentru a reacționa în mod eficace la evoluțiile politice dintr-o anumită țară sau regiune, în 

conformitate cu dispozițiile articolului 21. 

 

 

Articolul 6 

Calendarul misiunilor 

 

 

(1) Orice misiune efectuată de o delegație interparlamentară permanentă într-una sau mai multe țări 

terțe în temeiul articolului 8 are loc, în principiu, în săptămânile rezervate activităților parlamentare 

externe, în săptămânile de circumscripție din calendarul Parlamentului, cu excepția cazului în care 
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acest lucru nu este posibil din cauza calendarului activităților structurilor omoloage dintr-o țară terță 

sau dintr-o organizație internațională din afara UE. 

 

(2) Atunci când este posibil, delegațiile ad-hoc efectuează misiuni în timpul săptămânilor rezervate 

activităților parlamentare externe. 

 

 

AUTORIZAREA PREALABILĂ A REUNIUNILOR INTERPARLAMENTARE ȘI A 

ACTIVITĂȚII DELEGAȚIILOR 

 

 

Articolul 7 

Principiile autorizării 

 

(1) Toate reuniunile interparlamentare necesită o autorizare prealabilă din partea Conferinței 

președinților, bazată pe cereri depuse în timp util.  

 

(2) Toate autorizațiile sunt motivate corespunzător și se bazează pe un mandat clar și specific. 

Autorizațiile iau în considerare pozițiile politice ale Parlamentului menționate la articolul 5.  

 

 

Articolul 8 

Autorizarea activităților ordinare 

 

(1) Reuniunile interparlamentare ordinare sunt autorizate de Conferința președinților sub forma unui 

calendar semestrial, care include toate delegațiile interparlamentare permanente.  

 

(2) Conferința președinților de delegație prezintă în timp util un proiect de calendar semestrial. 

 Proiectul de program: 

-   prezintă propunerile de reuniuni interparlamentare transmise de delegațiile interparlamentare 

permanente; 

-  este elaborat pe baza programului politic și de lucru al comisiilor parlamentare competente 

menționat la articolul 5; 

- este elaborat ținând seama de toate misiunile externe ale diverselor organe ale Parlamentului 

European în perioada în cauză, inclusiv de prioritățile stabilite de Conferința președinților de 

comisie; 

-  conține obiective clare și specifice pentru delegație; 

-  ține cont de constrângerile impuse de calendarul misiunilor menționate la articolul 6; 

- prevede ca autorizația finală pentru fiecare misiune a delegației să se bazeze pe o ordine de 

zi tematică; 

 

(3) Fiecare delegație interparlamentară permanentă poate organiza o reuniune interparlamentară pe 

an, cu excepția cazurilor în care acordurile internaționale prevăd altfel. 

 

Reuniunea ar trebui să se bazeze pe o ordine de zi tematică. Reuniunile interparlamentare se 

desfășoară, în general, alternativ într-unul dintre locurile de desfășurare a activității Parlamentului 

European și în țările terțe în cauză.  

 

(4) Orice delegație interparlamentară permanentă responsabilă de mai multe țări poate organiza 

reuniuni interparlamentare în mai multe dintre aceste țări în fiecare an; procedura de autorizare 

prevăzută la articolul 8 se aplică mutatis mutandis.  
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(5) Pentru a le permite comisiilor parlamentare mixte, comisiilor parlamentare de cooperare și 

delegațiilor la adunările parlamentare îndeplinirea sarcinilor conferite de instrumentele juridice 

internaționale cu caracter obligatoriu, delegațiile Parlamentului la aceste comisii și adunări 

parlamentare sunt autorizate să trimită un anumit număr de membri și să-și organizeze activitățile în 

conformitate cu instrumentul juridic internațional respectiv. 

 

(6) Calculat pe o perioadă de doi ani calendaristici, numărul total al membrilor autorizați să 

participe la misiunile unei delegații interparlamentare permanente în țările terțe în cauză nu poate 

depăși 50% din numărul total de membri titulari ai delegației permanente respective. Fiecare 

legislatură constă, astfel, din două perioade de doi ani calendaristici. 

 

Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO este, de asemenea, autorizată să 

trimită un anumit număr de membri, stabilit în conformitate cu normele acestei Adunări. 

 

Calendarul semestrial dintr-un an electoral nu include reuniuni interparlamentare în țări terțe în 

perioada 1 mai - 30 septembrie a anului respectiv. Calendarul semestrial ia în considerare în mod 

corespunzător particularitățile anului electoral. Cotele aplicabile într-un an electoral reprezintă 

jumătate din cotele perioadei de referință, împărțite în mod egal între cele două perioade de câte 

șase luni. 

 

(7) Președinții delegațiilor interparlamentare permanente sunt autorizați să participe la fiecare 

misiune, fără a fi incluși în cota stabilită la alineatul (6). 

 

 

Articolul 9 

Reuniunile delegațiilor interparlamentare permanente și ale birourilor lor 

 

(1) Delegațiile interparlamentare permanente organizează reuniuni periodice pentru a analiza 

situația din țările terțe în cauză și chestiunile referitoare la acestea, într-unul din locurile de 

desfășurare a activităților Parlamentului, în scopul îndeplinirii sarcinilor menționate la articolul 4.  

 

(2) Reuniunile se organizează în strânsă colaborare cu comisiile parlamentare responsabile pentru a 

asigura coordonarea și coerența maxime și, în măsura posibilului, astfel încât să nu coincidă cu 

reuniunile comisiilor respective, iar raportorii și alți membri să poată participa la discuții. 

 

(3) Reuniunile externe ale delegațiilor și ale birourilor lor sunt organizate, în principiu, în paralel cu 

sesiunile plenare ale adunării multilaterale relevante, după caz. 

 

(4) Birourile adunărilor multilaterale se reunesc în paralel cu sesiunile plenare ale adunărilor 

respective sau prin videoconferință.  

 

 

Articolul 10 

Durata misiunilor 

 

(1) Durata misiunilor este, în principiu, limitată la cinci zile, inclusiv durata deplasării. 

 

(2) În cazul în care delegațiile responsabile de cel puțin două țări vizitează cel puțin două dintre 

aceste țări sau dacă legăturile până la destinație sunt proaste, delegației i se pot acorda în mod 

excepțional până la două zile suplimentare, atunci când există o justificare temeinică. 
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Articolul 11 

Obligația membrilor de a contribui la activitatea delegației lor 

 

(1) Membrii participă activ la: 

 

(a) reuniunile delegațiilor interparlamentare permanente; 

 

(b) reuniunile interparlamentare organizate atunci când delegații din țări terțe vizitează Parlamentul 

într-unul dintre locurile sale de desfășurare a activității; 

 

(c) întregul program stabilit împreună cu parlamentele sau cu țările-gazdă atunci când o delegație 

realizează o misiune externă în țările respective. 

 

(2) Membrilor li se prezintă pentru fiecare sesiune de lucru o foaie de prezență oficială, care este 

anexată la procesele-verbale ale reuniunilor delegațiilor interparlamentare și la concluziile și 

constatările politice întocmite de președinții de delegație după reuniunile interparlamentare. 

 

 

Articolul 12 

Autorizațiile nominale de călătorie 

 

(1) Membrii titulari ai delegațiilor interparlamentare permanente au dreptul să participe la 

reuniunile interparlamentare în afara locurilor de desfășurare a activității Parlamentului. În cazul în 

care un membru titular se află în imposibilitatea de a se deplasa, acesta poate fi înlocuit de unul 

dintre membrii supleanți sau, în cazul în care membrul supleant nu este disponibil, de un membru al 

adunării interparlamentare de care este responsabilă această delegație, numit de către grupul politic 

din care face parte membrul titular.  

 

(2) Președintele delegației, de comun acord, în măsura posibilului, cu membrii biroului delegației, 

cu grupurile politice și cu deputații neafiliați reprezentați în delegație, decide care dintre membri pot 

participa la misiunile din afara locurilor de desfășurare a activității Parlamentului. 

 

În cazul unui dezacord, președintele decide care dintre membri sunt autorizați să participe la 

misiune, ținând cont de prezența membrilor titulari ai delegației și a membrilor supleanți permanenți 

la reuniunile anterioare ale delegației interparlamentare permanente și la reuniunile 

interparlamentare. 

 

(3) Actualii raportori ai comisiei sunt invitați sistematic să participe la o delegație care se 

deplasează în misiune în afara locurilor de desfășurare a activității Parlamentului, cu condiția ca 

acest lucru să fie justificat de ordinea de zi a reuniunii interparlamentare respective.  

 

 

CONDUITA LA REUNIUNILE INTERPARLAMENTARE 

 

 

Articolul 13 

Componența delegațiilor oficiale ale Parlamentului European în misiune 
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(1) Delegațiile sunt formate exclusiv din membrii autorizați în conformitate cu articolul 12 și pot fi 

însoțite de: 

 

(a) funcționari ai Secretariatului General al Parlamentului European ale căror nume sunt înscrise 

în organigrama elaborată de direcțiile generale competente și aprobată de directorii lor 

generali; 

 

(b) agenți din fiecare grup politic reprezentat în cadrul delegației; numele acestor agenți trebuie să 

fie comunicate Secretariatului Parlamentului European în mod oficial.  

 

(2) Nicio altă persoană, inclusiv asistenții acreditați ai deputaților, nu poate să facă parte dintr-o 

delegație sau să o însoțească.  

 

(3) Cu acordul președintelui, pot participa la lucrările delegațiilor reprezentanți și funcționari ai 

altor instituții și agenții ale Comunității.  

 

 

Articolul 14 

Conduita membrilor delegațiilor 

 

Membrii delegației respectă următoarele principii: 

 

(a) documentele informative elaborate în numele delegațiilor, precum și declarațiile făcute de 

către vorbitorii desemnați de către delegații să intervină cu privire la diversele puncte de pe 

ordinea de zi a unei reuniuni trebuie să reflecte punctele de vedere și pozițiile adoptate de 

Parlamentul European în rezoluțiile sale; 

 

(b) în cazul în care prezintă o poziție personală sau o poziție în numele grupului lor, membrii 

precizează clar acest lucru; 

 

(c) membrii cooperează în totalitate cu președintele pentru respectarea mandatului delegației, în 

special atunci când delegația se reunește în afara Uniunii Europene. 

 

 

Articolul 15 

Declarații comune și relațiile cu presa 

 

(1) În cazul delegațiilor interparlamentare permanente, doar președintele poate să participe la 

conferințe de presă, să publice comunicate de presă privind activitățile delegației sau să semneze 

declarații bilaterale împreună cu președintele delegației partenere. Aceste comunicate și declarații 

nu pot contrazice punctele de vedere formulate în rezoluțiile adoptate de către Parlamentul 

European.  

 

(2) Comisiile parlamentare mixte și comisiile parlamentare de cooperare pot emite recomandări în 

conformitate cu articolul 214 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură. 

 

(3) În relațiile cu terții și cu presa, președinții delegațiilor nu sunt autorizați să vorbească în numele 

Parlamentului, ci doar în numele delegației pe care o reprezintă. 

 

 

Articolul 16 
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Competențele conferite președinților de delegație în cazul producerii unor evenimente grave, 

imprevizibile și inevitabile 

 

În cazul producerii unor evenimente grave, imprevizibile și inevitabile, președinții de delegație 

respective (sau reprezentanții acestora) sunt autorizați să ia toate măsurile necesare pentru a garanta 

siguranța delegației și a celor care o însoțesc în conformitate cu articolul 13 și pentru a asigura, dacă 

este cazul, repatrierea cât mai rapidă a acestora; în acest scop, președinții sau reprezentanții acestora 

se consultă, în cel mai scurt timp posibil, cu serviciile responsabile din cadrul Secretariatului 

General al Parlamentului European. 

 

 

SECURITATEA DELEGAȚIILOR ÎN ȚĂRILE TERȚE 

 

 

Articolul 17 

Principii privind securitatea delegațiilor Parlamentului în țările terțe 

 

Aranjamentele privind securitatea delegațiilor în țările terțe trebuie să respecte următoarele 

principii:  

 

(a) garantarea securității delegației și a persoanelor care o însoțesc, menționate la articolul 13, 

trebuie considerată o prioritate în toate etapele, respectiv la planificarea misiunii, la obținerea 

autorizației din partea Conferinței președinților, pe parcursul misiunii și la întoarcerea delegației. 

 

(b) după autorizarea misiunii, președintele, cu sprijinul secretariatului, ia toate măsurile ne necesare 

în vederea garantării securității delegației și a persoanelor care o însoțesc în conformitate cu 

articolul 13. Instituția își asumă întreaga răspundere. 

 

Având în vederea aceasta, anexa IV la prezentele dispoziții de executare cuprinde un protocol 

referitor la situațiile de urgență care pot apărea în timpul activităților desfășurate în cadrul misiunii 

oficiale în afara locurilor de desfășurare a activității, care stabilește procedurile ce trebuiesc urmate 

înainte, în timpul și după misiuni. 

 

 

RELAȚIILE DELEGAȚIILOR INTERPARLAMENTARE PERMANENTE CU ALTE 

ORGANE PARLAMENTARE 

 

 

Articolul 18 

Responsabilitățile președinților după reuniunile interparlamentare 

 

(1) În principiu, în termen de o lună de la o reuniune interparlamentară, președinții de delegație 

transmit președintelui Comisiei pentru afaceri externe, președintelui Comisiei pentru dezvoltare și 

președinților celorlalte comisii și subcomisii interesate un raport cu privire la rezultatul reuniunii, 

completat, dacă este cazul, de o prezentare orală susținută în fața comisiilor respective. Aceste 

rapoarte pot cuprinde propuneri referitoare la măsurile ulterioare pe care delegația le consideră 

oportune. 

 

(2) La invitația Conferinței președinților, președinții de delegație pot face, în ședință plenară, o 

declarație privind rezultatele unei reuniuni interparlamentare. 
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Articolul 19 

Cooperarea dintre comisiile parlamentare și delegațiile interparlamentare permanente 

 

(1) În timpul pregătirii unei reuniuni interparlamentare sau a unei misiuni, președinții de comisie 

transmit președinților de delegație în cauză, la cerere, printr-o scrisoare, pozițiile politice prevăzute 

la articolul 5. 

 

(2) Președinții delegațiilor transmit, în principiu, în termen de o lună de la o reuniune 

interparlamentară, președintelui Comisiei pentru afaceri externe, președintelui Comisiei pentru 

dezvoltare și președinților celorlalte comisii și subcomisii interesate, un raport cu privire la 

rezultatul reuniunii, completat, dacă este cazul, de o prezentare orală susținută în fața comisiilor 

respective. Aceste rapoarte conțin propuneri privind măsurile ulterioare pe care delegația le 

consideră oportune, precum și contribuția la procesul legislativ, dacă este cazul.  

 

(3) La invitația Conferinței președinților, președinții de delegație pot face, în ședință plenară, o 

declarație privind rezultatele unei reuniuni interparlamentare.  

 

(4) În conformitate cu secțiunile I, II și III din anexa VI la Regulamentul de procedură al 

Parlamentului, Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru dezvoltare coordonează activitatea 

delegațiilor interparlamentare permanente din în domeniul lor de competență, iar Comisia pentru 

comerț internațional asigură legătura cu delegațiile interparlamentare permanente competente în 

ceea ce privește aspectele economice și comerciale în relațiile cu țările terțe. 

 

(5) Reuniunile comune ale comisiilor și delegațiilor parlamentare în locurile de desfășurare a 

activității Parlamentului European sunt puternic încurajate cu scopul de a: 

 

-  intensifica cooperarea și facilita sinergiile privind dosarele legislative sau politice; 

-  utiliza optim cunoștințele de specialitate privind țările terțe puse la dispoziție de delegații, în 

combinație cu cunoștințele de specialitate referitoare la chestiunile orizontale deținute de 

comisiile parlamentare; 

-  asigura utilizarea eficientă a timpului și a altor resurse. 

 

 

Articolul 20 

Conferința președinților de delegație 

 

(1) Conferința președinților de delegație, menționată la articolul 30 din Regulamentul de procedură 

al Parlamentului, analizează periodic toate chestiunile care privesc buna funcționare a delegațiilor 

permanente. 

 

(2) Președintele Comisiei pentru afaceri externe, președintele Comisiei pentru dezvoltare și 

președintele Comisiei pentru comerț internațional participă de drept la lucrările Conferinței 

președinților de delegație. 

 

(3) Conferința președinților de delegație elaborează un proiect de calendar pe șase luni al 

reuniunilor și delegațiilor interparlamentare la adunările multilaterale care respectă calendarul 

misiunilor prevăzut la articolul 6 și criteriile prevăzute la articolul 8 și este supus Conferinței 

președinților pentru a fi aprobat în timp util, înaintea începerii perioadei de șase luni aferente. 
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ALTE DELEGAȚII 

 

 

Articolul 21 

Delegațiile ad-hoc 

 

(1) Ca răspuns la un eveniment neprevăzut de o importanță politică sau legislativă majoră și la 

propunerea motivată corespunzător a unui grup politic, a Comisiei pentru afaceri externe, a 

Comisiei pentru dezvoltare sau a Comisiei pentru comerț internațional, Conferința președinților 

poate să autorizeze trimiterea unei delegații ad-hoc, menționând obiectivele, mandatul, rezultatul 

scontat și perioada pentru care delegația este constituită. În general, delegațiile ad-hoc sunt formate 

din șapte membri, numiți de grupurile politice conform sistemului d’Hondt, pe lângă persoanele 

numite în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), care se aplică în egală măsură deputaților 

neafiliați. În cazuri excepționale și în temeiul unor motive politice justificate corespunzător, 

Conferința președinților poate autoriza trimiterea unei delegații ad-hoc cu mai mult sau mai puțin de 

șapte membri. Dacă este necesar, delegațiile ad-hoc își aleg președintele înaintea plecării. 

 

- În cazul în care mandatul unei delegații ad-hoc vizează o țară sau o regiune care intră în 

competența uneia sau alteia dintre delegațiile permanente, membrii delegației ad-hoc sunt numiți, în 

măsura posibilului, dintre membrii acestor delegații dacă este cazul și dintre cei ai comisiilor 

interesate. 

 

- Delegațiile ad-hoc pot include președintele oricărei delegații permanente interesate. În cazul în 

care o comisie parlamentară a numit un raportor pentru țara sau pentru domeniul de activitate în 

cauză, acesta este inclus, de asemenea, în delegația ad-hoc. În cazul în care președintele (sau 

raportorul) respectiv aparține unui grup politic care nu a primit un loc în delegația ad-hoc în 

conformitate cu sistemul d’Hondt, numărul corespunzător de locuri este adăugat automat, la cererea 

grupului politic în cauză, și inclus ulterior în sistemul d’Hondt. Grupul politic coordonator pune în 

aplicare această adăugare automată, fără a mai fi nevoie de o decizie ulterioară din partea 

Conferinței președinților. 

 

În conformitate cu secțiunile I, II și III din anexa VII la Regulamentul de procedură al 

Parlamentului European, Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru dezvoltare coordonează 

activitatea delegațiilor ad-hoc care intră în domeniile lor de competență, iar Comisia pentru comerț 

internațional asigură legătura cu delegațiile ad-hoc competente în ceea ce privește aspectele 

economice și comerciale în relațiile cu țările terțe. 

 

(2) Comisiile parlamentare pot trimite, de asemenea, Conferinței președinților cereri justificate 

corespunzător privind trimiterea unei delegații ad-hoc: 

- la conferințe internaționale;  

- la organizații internaționale pentru care sunt responsabile în conformitate cu anexa VI la 

Regulamentul de procedură; 

- în țări terțe pentru a se întâlni cu omologi specializați cu privire la chestiuni specifice legate de 

programul legislativ sau de control, cu condiția ca: 

 - delegațiile să abordeze subiecte care țin de domeniul de competență al comisiei în cauză; 

 - delegațiile să fie deosebit de relevante pentru evoluția viitoare a politicii sau legislației 

europene în domeniul respectiv; 

- membrilor delegației să li se permită să se implice pe deplin în program, respectând normele 

interinstituționale în vigoare;  

- membrii participanți să provină din comisiile în cauză. 
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(3) Articolele 9 și 11, articolul 12 alineatele (1) și (2), articolele 13 și 14, articolul 15 alineatele (1) 

și (3) și articolele 16 și 17 se aplică prin analogie. 

 

(4) După ce misiunea ad-hoc ia sfârșit, președintele prezintă un raport scris Conferinței președinților 

și comisiilor în cauză, în care arată în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele misiunii și face, dacă 

este necesar, o prezentare orală în fața comisiilor respective. 

 

DISPOZIȚII COMUNE ȘI DISPOZIȚII FINALE 

 

 

Articolul 22 

Interpretarea și traducerea 

 

(1) Dispozițiile Codului de conduită privind multilingvismul, adoptat de Birou la 16 iunie 2014, se 

aplică reuniunilor delegațiilor. 

 

(2) Pentru punerea în aplicare a prezentelor dispoziții de executare, limbile țărilor candidate la 

aderare sunt asimilate limbilor oficiale ale Uniunii Europene.  

 

(3) Documentele sunt traduse în maximum trei limbi oficiale, alese de către delegația respectivă. 

 

(4) Se pot solicita derogări de la aceste dispoziții Președintelui Parlamentului European. Decizia 

Președintelui este definitivă. 

 

Articolul 23 

Călătorii și cheltuieli 

 

Deputații au dreptul să călătorească cu avionul la clasa „business”, cheltuielile fiindu-le rambursate 

pe baza prezentării biletului. Pentru rambursarea altor cheltuieli și a diurnelor, se aplică mutatis 

mutandis sistemul utilizat în cazul misiunilor efectuate pentru participarea la perioadele de sesiune.  

 

 

Articolul 24 

Statistici 

 

Pentru a permite Conferinței președinților să monitorizeze și să evalueze în mod eficace activitățile 

delegațiilor, serviciile competente ale Secretariatului General al Parlamentului European depun, 

înainte de data de 1 februarie a fiecărui an, un raport care include statistici privind deplasările 

deputaților autorizate în conformitate cu prezentele dispoziții de executare și care au avut loc în 

cursul anului calendaristic precedent. Aceste statistici includ, în afara cererilor specifice ale 

grupurilor politice, numărul și tipurile de misiuni, numărul deputaților care au participat la fiecare 

misiune și o defalcare a componenței fiecărei misiuni pe grupuri politice. 

 

 

Articolul 25 

Abrogarea dispozițiilor anterioare - intrarea în vigoare 

 

(1) Prezenta decizie înlocuiește Decizia privind dispozițiile de aplicare referitoare la activitatea 

delegațiilor adoptată de Conferința președinților la 21 septembrie 2006, astfel cum a fost 

modificată. 
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(2) Prezenta decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată, intră în vigoare la data adoptării sale, 

cu excepția modificărilor articolului 10, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016. 

 

 

 



 

  PE 422.560/CPG 

ANEXA I 

 

Lista delegațiilor interparlamentare permanente și componența lor numerică 
3
 

 

(a) Europa, Balcanii de Vest și Turcia 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei: 13 

membri 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia: 25 de membri 

Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda 

și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE): 17 membri 

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia: 15 membri 

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: 14 membri 

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru: 14 membri 

Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo: 13 membri
4
 

 

(b)  Rusia și statele din cadrul Parteneriatului estic 
Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: 31 de membri 

Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Ucraina: 16
5
 membri 

Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova: 14
6
 membri 

Delegația pentru relațiile cu Belarus: 12 membri 

Delegația la comitetele parlamentare de cooperare UE-Armenia și UE-Azerbaidjan și la 

Comitetul parlamentar de asociere UE-Georgia: 18 membri
7
 

 

(c) Maghreb, Mashrek, Israel și Palestina 
Delegațiile pentru relațiile cu: 

– Israel: 18 membri 

– Palestina: 18 membri
8
 

– țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab: 18 membri 

– țările din Mashrek: 18 membri 

 

(d) Peninsula Arabă, Irak și Iran 

Delegațiile pentru relațiile cu: 

– Peninsula Arabă: 15 membri 

– Irak: 8 membri 

– Iran: 12 membri 

                                                 
3
 Decizia Parlamentului European din 16 iulie 2014 privind componența numerică a delegațiilor interparlamentare 

(P8_TA(2014)0005).  
4
 Această delegație este însărcinată cu asigurarea dialogului politic la nivel parlamentar între UE și Bosnia și 

Herțegovina, în conformitate cu practicile care s-au aplicat cu ocazia unor cazuri similare precedente din regiune 

(Decizia Conferinței Președinților din 2 iulie 2015 în urma întrării în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere 

UE-Bosnia din 1 iunie 2015). 
5
 Denumirea a fost actualizată în urma semnării Acordului de asociere UE-Ucraina (JO L 161, 29.5.2014, p. 3), care 

este aplicat provizoriu și parțial cu începere de la 1 noiembrie 2014 și care a înlocuit Acordul de parteneriat și cooperare 

UE-Ucraina. 
6
 Denumirea a fost actualizată în urma semnării Acordului de asociere UE-Moldova (JO L 260, 30.8.2014, p. 4), care 

este aplicat provizoriu și parțial cu începere de la 1 septembrie 2014 și care înlocuiește Acordul de parteneriat și 

cooperare UE-Moldova.  
7
 Denumirea a fost actualizată în urma semnării Acordului de asociere UE-Georgia (JO L 261, 30.8.2014, p. 4), care 

este aplicat provizoriu și parțial cu începere de la 1 septembrie 2014 și care înlocuiește Acordul de parteneriat și 

cooperare UE-Georgia; delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia este concepută ca o delegație 

specială neutralizată, în cadrul delegației existente (Decizia Conferinței Președinților de la 8 ianuarie 2015). 
8
 Decizia Parlamentului European din 9 septembrie 2015 privind schimbarea numelui unei delegații interparlamentare 

(P8_TA-(2015)0297). 
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(e) Americi 

Delegațiile pentru relațiile cu: 

 – Statele Unite: 58 de membri  

 – Canada: 16 membri 

 – Republica Federativă a Braziliei: 14 membri 

 – țările din America Centrală: 15 membri 

 – țările din Comunitatea Andină: 12 membri 

 – Mercosur: 19 membri 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: 14 membri 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile: 15 membri 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Cariforum: 15 membri 

 

(f) Asia/Pacific 

Delegațiile pentru relațiile cu:  

 – Japonia: 24 de membri 

 – Republica Populară Chineză: 37 de membri 

 – India: 24 de membri 

 – Afganistan: 8 membri 

 – țările din Asia de Sud: 15 membri 

– țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): 

26 de membri 

 – Peninsula Coreeană: 12 membri 

 – Australia și Noua Zeelandă: 12 membri 

Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-

Uzbekistan, UE-Tadjikistan și Delegația pentru relațiile cu Turkmenistan și Mongolia: 19 

membri 

 

(g) Africa 

Delegațiile pentru relațiile cu: 

 – Africa de Sud: 16 membri 

 – Parlamentul Panafrican: 12 membri 

 

(h) Adunări multilaterale 

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: 78 de membri 

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: 49 de membri 

Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană: 75 de membri 

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: 60 de membri 

Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO: 10 de membri 
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ANEXA II 

 

Exemplu de comisie parlamentară mixtă 

 

Acord de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de 

o parte, și Republica Chile, pe de altă parte - Act final 

 

Jurnalul Oficial L 352 , 30.12.2002 pag.3-1450 

 

Articolul 9 

Comitetul parlamentar de asociere 

1. Se instituie un Comitet parlamentar de asociere. Acesta este un forum de întâlnire 

și de schimb de opinii pentru membrii Parlamentului European și cei ai 

Congresului Național Chilian (Congreso Nacional de Chile). Comisia se reunește 

cu o periodicitate pe care aceasta o stabilește. 

2. Comitetul parlamentar de asociere este alcătuit din membri ai Parlamentului 

European, pe de o parte, și din membri ai Congresului Național Chilian (Congreso 

Nacional de Chile), pe de altă parte. 

3. Comitetul parlamentar de asociere își stabilește regulamentul de procedură. 

4. Comitetul parlamentar de asociere este prezidat, pe rând, de un reprezentant al 

Parlamentului European și un reprezentant al Congresului Național Chilian 

(Congreso Nacional de Chile), în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie 

stabilite în regulamentul său de procedură. 

5. Comitetul parlamentar de asociere poate solicita Consiliului de asociere informații 

relevante referitoare la punerea în aplicare a prezentului acord, iar Consiliul de 

asociere furnizează comitetului informațiile solicitate. 

6. Comitetul parlamentar de asociere este informat cu privire la deciziile și 

recomandările Consiliului de asociere. 

7. Comitetul parlamentar de asociere poate formula recomandări Consiliului de 

asociere. 
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ANEXA III 

 

Exemplu de comisie parlamentară de cooperare 

 

Acord de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile 

Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte - 

Protocolul 1 privind instituirea unui grup de contact pentru cărbune și oțel - Protocolul 2 

privind asistența administrativă reciprocă pentru aplicarea corectă a legislației vamale - Act 

final - Schimb de scrisori - Proces-verbal de semnare 

 

Jurnalul Oficial L 327 , 28.11.1997 pag. 3-69  

 

Articolul 95 

Se instituie o comisie parlamentară de cooperare. Comisia se reunește cu o 

periodicitate pe care aceasta o stabilește. 

Articolul 96 

1. Comisia parlamentară de cooperare este constituită, pe de-o parte, din membri ai 

Parlamentului European și, pe de altă parte, din membri ai Adunării Federale a 

Federației Ruse. 

2. Comisia parlamentară de cooperare își stabilește regulamentul de procedură. 

3. Președinția Comisiei parlamentare de cooperare este deținută prin rotație de un 

membru al Parlamentului European și de un membru al Adunării Federale a 

Federației Ruse, în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie prevăzute de 

regulamentul de procedură. 

 

Articolul 97 

Comisia parlamentară de cooperare poate solicita Consiliului de cooperare să îi 

furnizeze orice informații utile cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord. 

Consiliul de cooperare îi furnizează informațiile solicitate. 

Comisia parlamentară de cooperare este informată cu privire la recomandările 

Consiliului de cooperare. 

Comisia parlamentară de cooperare poate adresa Consiliului de cooperare 

recomandări. 
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ANEXA IV 

 

 

PROTOCOL REFERITOR LA SITUAȚIILE DE URGENȚĂ CARE POT APĂREA ÎN 

TIMPUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN CADRUL MISIUNII OFICIALE ÎN 

AFARA LOCURILOR DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
9
 

 

 

 

Articolul 1: Domeniul de aplicare al protocolului 

 

Protocolul se aplică tuturor situațiilor de urgență care apar pe parcursul: 

 

(a) deplasărilor oficiale, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (a) și alineatele (2) și 

(2a) din Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în afara celor 

trei locuri de desfășurare a activității, autorizate de Președinte, Conferința președinților 

și/sau Birou; 

 

(b) deplasărilor oficiale ale grupurilor politice ale Parlamentului European, la solicitarea 

grupului politic respectiv. 

 

Articolul 2: Descrierea situațiilor de urgență acoperite de protocol 

 

Prin situație de urgență se înțelege orice situație care implică punerea în pericol a siguranței sau a 

stării fizice a unei persoane și care necesită acțiune imediată. Astfel de situații pot apărea în urma 

unor:  

 

- acțiuni de război, activități teroriste sau criminale sau alte acțiuni ostile; 

- dezastre naturale; 

- accidente care provoacă vătămare fizică sau pagube materiale; 

- probleme de sănătate grave, care necesită tratament medical de urgență și/sau spitalizare 

imediată. 

 

Articolul 3: Înființarea unei celule de criză 

 

Situațiile de urgență, astfel cum au fost definite la articolul 2, sunt gestionate de o celulă de criză 

creată de Secretarul General în acest scop. Celula de criză este constituită, în special, din 

reprezentanți ai serviciilor însărcinate cu adoptarea măsurilor necesare, în funcție de natura crizei; 

celula devine operațională în mod automat când apare o situație de urgență, având menirea de a 

sprijini și, dacă este cazul, repatria, persoanele implicate. 

 

Articolul 4: Întocmirea și publicarea listei cu persoanele care participă la o deplasare oficială 

 

(1) Informațiile referitoare la deplasarea oficială, definită la articolul 1, autorizată de către 

structurile competente, precum și lista participanților sunt stocate într-o bază de date centralizată 

care este actualizată regulat, astfel încât să includă schimbările apărute. 

 

                                                 
9
  Inclusiv, prin analogie, în cadrul misiunilor deputaților autorizați de către organismul corespunzător al Adunării 

Parlamentare Paritare ACP-UE, în conformitate cu normele sale. 
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(2) Atunci când deputații efectuează o deplasare oficială, în sensul articolului 1, și nu sunt însoțiți 

de către un funcționar sau un alt membru al personalului din instituții, structurile administrative 

relevante se asigură că aceștia sunt pe lista menționată mai sus și că primesc informațiile cu privire 

la linia telefonică de urgență. 

 

(3) Secretarul General desemnează serviciul responsabil de actualizarea bazei de date centralizate 

susmenționată. 

 

Articolul 5: Instruirea cu privire la situațiile de urgență  

 

(1) Se organizează periodic sesiuni care să crească gradul de sensibilizare cu privire la situațiile de 

urgență, pentru a îmbunătăți pregătirea misiunilor în ceea ce privește aspectele legate de securitate 

și pentru a dezvolta capacitatea funcționarilor și a altor membri ai personalului de a anticipa și 

evalua situațiile de criză și de a le face față. 

(2) Pregătirea de acest tip este obligatorie pentru personalul din serviciile responsabile de 

organizarea deplasărilor și pentru personalul selectat să însoțească deputații. Se oferă o instruire 

specifică pentru deplasările în țările despre care se consideră că prezintă un grad ridicat de risc. 

(3) Deputații care participă la astfel de deplasări sunt invitați să participe la aceste sesiuni de 

sensibilizare cu privire la situațiile de urgență. Se pot organiza, de asemenea, informări specifice 

pentru deputați (în special pentru președinții de delegație și deputații care conduc delegații). 

 

Articolul 6: Cererile de autorizare 

 

(1) Direcția Generală Politici Externe întocmește o evaluare a situației de securitate din țara 

respectivă, pentru toate deplasările oficiale în țări din afara Uniunii Europene. 

 

(2) Orice cerere de autorizare adresată structurii competente pentru a efectua o deplasare oficială 

într-o țară sau în mai multe țări considerate ca prezentând un grad potențial ridicat de risc pentru 

deputați și personal trebuie să fie însoțită de o evaluare orientativă a riscurilor. Procedura se aplică 

misiunilor incluse în programele anuale de activitate ale delegațiilor interparlamentare și ale 

delegațiilor la comisii parlamentare mixte, precum și misiunilor pentru care este nevoie de 

autorizare specifică sau ad-hoc. 

 

Articolul 7: Întocmirea dosarului de evaluare a riscurilor 

 

Înaintea oricărei deplasări oficiale într-o destinație din afara Uniunii Europene, direcția generală, 

secretariatul organului politic sau grupul politic responsabil de organizarea generală a misiunii, 

numit în continuare „structura administrativă competentă”, se asigură că au fost întocmite 

următoarele documente: 

 

(1) Un dosar de evaluare a riscurilor în care sunt prezentate riscurile politice, cele legate de 

criminalitate și/sau riscurile naturale în zona sau zonele care urmează a fi vizitate, 

inclusiv:  

 

 o analiză generală a riscurilor din țara sau țările în cauză, care are la bază o gamă 

variată de surse de informații, mai ales de la instituțiile europene și/sau organizațiile 

internaționale; 

 o analiză specifică și detaliată a situației din zona sau zonele care urmează a fi 

vizitate, bazată pe informațiile colectate de la reprezentanții din zonă ai instituțiilor 

europene și/sau ai organizațiilor internaționale, precum și de la autoritățile locale, 

regionale sau naționale ale țării sau țărilor respective. 
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(2) Dacă este necesar, dosarul de evaluare a riscurilor poate cuprinde în plus informații 

specializate, inclusiv confidențiale, colectate de Direcția pentru securitate a Parlamentului 

European, precum și recomandările referitoare la posibile măsuri de securitate. 

 

(3) Dosarul de evaluare a riscurilor cuprinde și recomandările în materie de sănătate, redactate 

de Serviciul medical, acolo unde o impune situația.  

 

(4) Dosarul trebuie să cuprindă cererea de autorizare, prevăzută la articolul 6, adresată 

autorității competente pentru aprobarea deplasării oficiale planificate în țări cu grad ridicat 

de risc. 

 

Articolul 8: Întocmirea dosarului operațional / „Contingency File”  

 

În procesul de pregătire a deplasării oficiale, structura administrativă competentă trebuie să 

întocmească un dosar cu toate informațiile relevante referitoare la aranjamentele privind 

misiunea și participanții, cum ar fi: 

 

 programul integral, în care se menționează locul în care vor fi cazați participanții și 

coordonatele lor de contact; 

 lista tuturor participanților așteptați; 

 informații detaliate cu privire la participanți: copii scanate ale pașapoartelor/cărților 

de identitate cuprinse în baza de date care există deja la Parlament și/sau ale viitoarei 

baze de date sigure, itinerariile, numerele de telefoane mobile, persoanele de contact în 

caz de urgență; se elaborează o fișă de date confidențiale, pentru fiecare participant, 

care conține toate informațiile specifice necesare în caz de urgență medicală sau de 

spitalizare (această fișă de date confidențiale trebuie păstrată în conformitate cu 

prevederile referitoare la datele cu caracter personal și viața privată în vigoare la 

Parlamentul European); participanții sunt responsabili în caz de refuz sau de 

necomunicare a acestor informații ori dacă informațiile sunt incomplete sau greșite; 

 în cazul statelor membre ale UE, coordonatele de contact ale birourilor de informare 

ale Parlamentului European și ale Comisiei (cu menționarea persoanelor care pot fi 

contactate); 

 în cazul țărilor din afara Uniunii Europene, datele de contact ale Ambasadei Uniunii 

Europene în zonele care vor fi vizitate (cu menționarea persoanelor care pot fi 

contactate); 

 datele de contact ale ambasadelor și consulatelor statelor membre în zonele care vor 

fi vizitate. 

 

Articolul 9: Transmiterea informațiilor 

 

(1) Aceste documente se transmit Secretarului General nu mai târziu de trei zile lucrătoare înaintea 

plecării, iar în cazurile urgente, cât mai repede posibil după acordarea autorizării, în funcție de 

schimbările de ultim moment. După transmitere, informațiile pe care le conțin documentele sunt 

actualizate astfel încât să reflecte modificările survenite.  

(2) Informațiile referitoare la orice eveniment ce ar putea conduce la modificarea evaluării riscurilor 

întocmite deja sunt aduse imediat în atenția Secretarului General de către structura administrativă 

competentă, inclusiv în timpul călătoriei sau al misiunii. 
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Articolul 10: Echipamentele necesare 

 

La locurile de desfășurare a misiunii, secretariatul structurii care organizează deplasarea oficială: 

 

- pune la dispoziție telefoane și echipament IT care să permită contactarea în orice moment 

a Secretariatului Parlamentului European și, în special, a celulei de criză create de 

Secretarul General. 

 

 

Articolul 11: Procedura obligatorie, la fața locului, pentru funcționari și ceilalți membri ai 

personalului care organizează deplasarea oficială în cazul unor situații de urgență  

 

În cazul unei situații de urgență, funcționarii și ceilalți membrii ai personalului care organizează 

deplasarea oficială, la fața locului: 

 

(1) urmărind să protejeze sănătatea și siguranța persoanelor, iau imediat măsurile de urgență necesare 

în situația respectivă, în funcție de contextul și locul unde apare situația de urgență, sub autoritatea 

președintelui delegației sau a deputatului care conduce delegația parlamentară; în special, dacă 

circumstanțele o impun, ei solicită asistență din partea autorităților naționale, a Ambasadei Uniunii 

Europene și/sau a ambasadelor și consulatelor statelor membre din țara respectivă; 

(2) contactează cât mai rapid celula de criză din cadrul Secretariatului Parlamentului European, 

folosind linia de urgență disponibilă 24h creată în acest scop, utilizând mijloacele de comunicare 

disponibile sau trimițând un e-mail sau un fax la o adresă sau un număr special desemnat; 

(3) acționează sub îndrumarea și indicațiile trimise de celula de criză înființată de Secretarul General 

(articolul 3 din Protocol). 

 

 

Articolul 12: Sprijinul acordat de instituție  

 

Instituția acceptă responsabilitatea pentru orice decizie - de natură logistică, financiară sau o decizie 

care privește sănătatea și siguranța - menită să protejeze integritatea fizică a participanților la 

delegație, decizie luată de către funcționarul responsabil de coordonarea la fața locului, până în 

momentul în care s-a stabilit legătura cu celula de criză. 

 

În astfel de situații, funcționarul respectiv depune toate eforturile necesare în împrejurările situației de 

urgență și acționează prudent și responsabil.  

 

 

Articolul 13: Redactarea unui raport de urgență 

 

Într-o situație de urgență, celula de criză informează în permanență biroul Secretarului General și 

redactează un raport de urgență asupra situației, astfel încât Secretarul General să poată transmită 

informația autorităților politice implicate. 

 

 

Articolul 14: Revizuirea protocolului 

 

Prezentul protocol se revizuiește, dacă este nevoie, la 12 luni de la intrarea sa în vigoare, cu scopul de 

a opera schimbările care au devenit necesare în contextul situațiilor de urgență apărute. 
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