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Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului1, în special articolul 36, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20202, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară3 (AII din 2 decembrie 2013), 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii 

Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la estimarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 20185, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului 

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 20186, 
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– având în vedere Rezoluția sa din 30 noiembrie 2017 referitoare la proiectul comun de 

buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 aprobat de comitetul 

de conciliere în cadrul procedurii bugetare1, 

– având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind 

elaborarea proiectului preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul 

financiar 2019, 

– având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 16 

aprilie 2018 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și cu articolul 96 alineatul (1) 

din Regulamentul de procedură al Parlamentului, 

– având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în 

conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al 

Parlamentului, 

– având în vedere articolul 96 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0146/2018), 

A. întrucât această procedură reprezintă a patra procedură bugetară completă desfășurată în 

noua legislatură și a șasea procedură bugetară completă a cadrului financiar multianual 

2014-2020; 

B. întrucât bugetul pe 2019, sub forma propusă în raportul Secretarului General, este în 

curs de pregătire, în contextul unei creșteri anuale a plafonului de la rubrica V, creștere 

generată parțial de inflație, dar care reprezintă și o creștere reală, permițând o marjă mai 

mare pentru creșterea economică și investiții, precum și aplicarea în continuare a unor 

politici care urmăresc realizarea de economii și îmbunătățirea eficienței și care sunt 

menite să sprijine un buget bazat pe performanță; 

C. întrucât printre obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru bugetul pe 

2019 se numără următoarele: campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul 

European din 2019, proiectele de securitate, proiectele imobiliare multianuale, 

dezvoltarea informatică, îmbunătățirea serviciilor pentru deputați și încurajarea unei 

atitudini ecologice față de transport; 

D. întrucât Secretarul General a propus un buget de 2 016 644 000 EUR pentru proiectul 

preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru 2019, ceea ce reprezintă o 

majorare globală cu 3,38 % față de bugetul pentru 2018 (inclusiv 37,3 milioane EUR 

pentru schimbarea legislaturii parlamentare și 34,3 milioane EUR pentru alte cheltuieli 

extraordinare) și o majorare cu 18,79 % a rubricii V din CFM 2014-2020; 

E. întrucât bugetul este alcătuit, în proporție de aproape două treimi, din cheltuieli indexate 

ce privesc, în cea mai mare parte, remunerațiile, pensiile, cheltuielile medicale și 

indemnizațiile deputaților activi și pensionați (23%) și ale personalului (34 %), precum 

și clădirile (13 %), care sunt ajustate, în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu 

Statutul deputaților, în funcție de indexarea sectorială sau de rata inflației; 

F. întrucât Parlamentul European a subliniat deja în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 
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referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European 

pentru exercițiul financiar 20161 că bugetul pe 2016 ar trebui să aibă o bază realistă și să 

fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare; 

G. întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare 

depinde într-o anumită măsură de capacitatea sa de a-și gestiona cheltuielile proprii și 

de capacitatea sa de a dezvolta democrația la nivelul Uniunii; 

H. întrucât Fondul facultativ de pensii a fost înființat în 1990 prin Normele Biroului 

privind regimul (facultativ) de pensii complementare2, 

Cadrul general 

1. subliniază că în 2019 proporția aferentă bugetului Parlamentului ar trebui să se mențină 

sub 20 % din rubrica V; constată că nivelul bugetului estimat pentru 2019 corespunde 

unui procent de 18,53 %, mai mic decât cel din 2018 (18,85 %) și cel mai mic procent 

din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii 15 ani; 

2. evidențiază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului este stabilită pe baza 

obligațiilor statutare sau contractuale și face obiectul indexării anuale; 

3. constată că, din cauza alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, cheltuielile vor 

fi substanțial mai ridicate în unele domenii, în special în ceea ce îi privește pe deputații 

care nu sunt realeși și pe asistenții lor, în timp ce în alte domenii se vor realiza 

economii, deși de amploare mai scăzută, ca urmare a reducerii volumului activităților 

parlamentare în cursul unui an electoral; 

4. salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și 

Comisia pentru bugete desfășurate la 26 martie 2018 și la 10 aprilie 2018, de a stabili o 

rată de majorare a bugetului pe 2018 de 2,48 %, procent ce corespunde nivelului global 

al estimării bugetului pe 2019, de 1 999 144 000 EUR, de a reduce nivelul cheltuielilor 

din proiectul preliminar de estimare a bugetului aprobat de Birou la 12 martie 2018 cu 

17,5 milioane EUR și de a reduce în mod corespunzător creditele propuse pentru 

următoarele posturi bugetare: 1004 - Cheltuieli de deplasare ordinare; 105 - Cursuri de 

limbi străine și de informatică pentru deputați; 1404 - Stagii, subvenții și schimburi de 

funcționari 1612 - Perfecționare profesională 1631 - Mobilitate 2000 - Chirii 2007 - 

Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor 2022 - Întreținerea, mentenanța, 

gestionarea și curățenia clădirilor 2024 - Consumul de energie 2100 - Informatică și 

telecomunicații 2101 - Informatică și telecomunicații - Activități recurente - 

Infrastructură 2105 - Informatică și telecomunicații - Investiții în proiecte 212 - 

Mobilier 214 - Echipamente și instalații tehnice 230 - Papetărie, materiale de birou și 

consumabile diverse 238 - Alte cheltuieli administrative 300 - Cheltuieli de misiune și 

de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului 302 - 

Cheltuieli de protocol și de reprezentare 3040 - Cheltuieli diverse aferente reuniunilor 

interne 3042 - Reuniuni, congrese, conferințe și delegații 3049 - Cheltuieli pentru 

serviciile agențiilor de voiaj 3243 - Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului 

European 3248 - Cheltuieli pentru informare audiovizuală 325 - Cheltuieli aferente 

birourilor de legătură 101 - Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute; în acest mod pot fi 
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majorate creditele alocate următoarelor posturi bugetare: postul 1400 - Alți agenți 

secretariat și grupuri politice (+50 000 EUR), postul 320 - Achiziționarea de cunoștințe 

specializate (+50 000 EUR) și postul 3211 - Centrul european pentru mass-media 

științifică (+800 000 EUR); salută faptul că aceste modificări au fost adoptate de către 

Birou la 16 aprilie 2018; 

5. subliniază că funcțiile esențiale ale Parlamentului sunt de a colegifera, împreună cu 

Consiliul, de a decide cu privire la bugetul Uniunii, de a-i reprezenta pe cetățeni și de a 

controla activitatea altor instituții;  

6. subliniază rolul Parlamentului în consolidarea conștiinței politice europene și în 

promovarea valorilor Uniunii; 

7. ia act de faptul că proiectul preliminar de estimare a bugetului și documentele 

însoțitoare au fost primite cu întârziere, după aprobarea lor de către Birou, la 12 martie 

2018; solicită ca, în exercițiile viitoare, Parlamentului să i se transmită în timp util 

raportul Secretarului General adresat Biroului cu privire la proiectul preliminar de 

estimare a bugetului, inclusiv anexele acestuia; 

Transparența și accesibilitatea 

8. salută răspunsul la solicitarea Comisiei pentru bugete, formulată în mai multe rezoluții 

bugetare, de a primi informații suplimentare privind planificarea pe termen mediu și 

lung, investițiile, obligațiile statutare, cheltuielile operaționale, precum și metodologia 

bazată pe nevoile actuale, și nu pe coeficienți; constată că sumele forfetare reprezintă un 

instrument util și recunoscut pentru a mări flexibilitatea și transparența; 

9. constată că, la fel ca în cazul bugetelor pe anii anteriori, se propune să se rezerve o sumă 

pentru investițiile și cheltuielile „extraordinare”, adică investițiile și cheltuielile 

neobișnuite sau atipice pentru Parlament și care survin rareori; constată că, în 2019, 

aceste investiții și cheltuieli ating valoarea de 71,6 milioane EUR, inclusiv 

37,3 milioane EUR pentru schimbarea legislaturii parlamentare și 34,3 milioane EUR 

pentru alte cheltuieli extraordinare; reamintește că această distincție între cheltuielile 

obișnuite și cele extraordinare, care a fost introdusă în bugetul pe 2016 și a fost inclusă 

în bugetele ulterioare, a fost propusă doar cu scopul de a răspunde punerii în aplicare a 

măsurilor urgente legate de securitatea clădirilor și de securitatea cibernetică în urma 

atacurilor teroriste; consideră că utilizarea excesivă a acestei distincții, mai precis prin 

includerea altor cheltuieli în cadrul cheltuielilor extraordinare, oferă o indicație eronată 

a evoluției marjei bugetare și contravine, prin urmare, principiului transparenței în ceea 

ce privește cheltuielile Parlamentului; 

10. se așteaptă ca bugetul Parlamentului pe 2019 să dea dovadă de realism și precizie în 

ceea ce privește corelarea nevoilor cu costurile aferente, pentru a evita pe cât posibil 

alocările bugetare excesive; 

Brexitul 

11. observă că, la 8 decembrie 2017, negociatorii Uniunii Europene și cei ai Regatului Unit 

au ajuns la un acord de principiu cu privire la decontul financiar pentru retragerea 

Regatului Unit din Uniune, care include o dispoziție conform căreia Regatul Unit va 

participa la bugetele anuale ale Uniunii pe 2019 și 2020, ca și cum ar fi încă un stat 



 

 

membru, și va contribui cu propria cotă la finanțarea pasivelor Uniunii contractate 

înainte de 31 decembrie 2020; constată că regimul facultativ de pensii pentru deputați 

este înscris ca pasiv în bilanțul UE și că negocierile vor viza și contribuția la pasivele 

restante asociate angajamentelor cu titlu de pensii care au fost asumate în trecut, dar 

care vor rămâne valabile după 2020; 

12. constată că Comisia pentru afaceri constituționale a confirmat printr-un vot în plen, în 

februarie 2018, un raport din proprie inițiativă privind componența Parlamentului ce 

prevede, în special, reducerea la 705 a numărului deputaților după retragerea Regatului 

Unit din Uniune; ia act de faptul că, în urma reuniunii informale a celor 27 de șefi de 

stat sau de guvern din 23 februarie 2018, Președintele Tusk a comunicat faptul că 

această propunere se bucură de un sprijin larg; ia act de faptul că, în cazul în care 

Regatul Unit va avea încă statutul de stat membru la începutul legislaturii parlamentare 

2019-2024, numărul deputaților va fi de 751, până în momentul în care retragerea 

Regatului Unit din Uniune produce efecte juridice; subliniază totuși că această 

procedură necesită o decizie unanimă a Consiliului European, după obținerea aprobării 

Parlamentului; subliniază că estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Parlamentului reflectă, pe moment, situația actuală, cu un Parlament alcătuit din 678 de 

deputați din 27 de state membre între 30 martie 2019 și sfârșitul celei de-a 8-a 

legislaturi a Parlamentului European, urmând ca Parlamentul să fie alcătuit din 705 

deputați din 27 de state membre de la începutul celei de-a 9-a legislaturi până la sfârșitul 

exercițiului financiar 2019; ia act cu satisfacție, din acest motiv, de modificările propuse 

de Secretarul General, care au fost adoptate de către Birou la 12 martie 2018; 

Alegerile europene din 2019 

13. salută campania de comunicare, care reprezintă un efort util de a le explica cetățenilor 

scopul Uniunii și al Parlamentului European; subliniază că această campanie ar trebui să 

vizeze, printre altele, explicarea rolului Uniunii, competențele Parlamentului, funcțiile 

sale, spre exemplu alegerea președintelui Comisiei, precum și impactul său asupra 

vieților cetățenilor; 

14. reamintește că, așa cum s-a aprobat în procedura bugetară 2018, bugetul total al 

campaniei se ridică la 33,3 milioane EUR pentru cele două exerciții, din care 25 de 

milioane EUR pentru exercițiul 2018 (din cauza timpului necesar pentru derularea 

procedurilor de achiziții publice și pentru a încheia contracte) și 8,33 milioane EUR 

pentru 2019; ia act de faptul că strategia pentru campanie, întemeiată pe învățămintele 

dobândite cu ocazia ultimelor alegeri, a fost aprobată de Birou în noiembrie 2017; 

15. subliniază că procesele de comunicare pentru alegerile europene se desfășoară pe trei 

niveluri: nivelul cel mai vizibil este cel al partidelor politice naționale și europene și al 

candidaților acestora, al doilea nivel este reprezentat de procesul candidaților capi de 

listă („Spitzenkandidaten”), introdus pentru prima dată în 2014, iar cel de al treilea nivel 

este campania instituțională menită să reamintească ce este Parlamentul, ce face acesta, 

modul în care influențează viețile cetățenilor și de ce este important să participăm la 

alegeri;  

16. subliniază că, de unul singur, Parlamentul nu dispune de resursele necesare pentru a 

ajunge la 400 de milioane de alegători cu drept de vot și trebuie, prin urmare, să își 

utilizeze în mod optim propriile rețele de multiplicatori în acest sens; consideră că, în 

acest context, un rol important ar trebui să îl joace, de asemenea, comunicarea prin 



 

 

intermediul site-urilor internet asociate platformelor de comunicare socială; subliniază 

că se vor organiza în 2018 la nivel european o serie de conferințe pentru cetățeni și 

părțile interesate și că rolul birourilor de legătură va fi esențial la nivel național; atrage 

atenția asupra intenției sale de a include, în viitor, Comitetul European al Regiunilor 

(CoR) și reprezentanții săi locali și regionali în abordarea bazată pe colaborarea în rețea; 

consideră că, în perioada imediat premergătoare alegerilor, partidele politice europene și 

partidele naționale vor avea o contribuție esențială, în special în cadrul procesului 

candidaților capi de listă („Spitzenkandidaten”); propune, prin urmare, să li se ofere 

acestora posibilitatea de a îndeplini această misiune, majorându-le în mod expres 

finanțarea pentru 2019; 

Securitatea și securitatea cibernetică 

17. constată că bugetul pe 2019 va include și alte tranșe de investiții substanțiale, începute 

în 2016, cu scopul de a îmbunătăți în mod semnificativ securitatea Parlamentului; 

subliniază că aceste proiecte privesc diferite domenii, legate în special de clădiri, cum ar 

fi, de exemplu, consolidarea securității intrărilor, echipamentelor și personalului 

efectuată în cadrul proiectului iPACS, dar și îmbunătățiri în domeniul securității 

cibernetice și al securității comunicațiilor; 

18. salută memorandumul de înțelegere, care a intrat în vigoare în 2017, între Guvernul 

belgian, Parlamentul European, Consiliu, Comisie, Serviciul European de Acțiune 

Externă și alte instituții cu sediul la Bruxelles, cu privire la investigațiile în vederea 

acordării autorizării de securitate pentru toți membrii personalului contractanților 

externi care solicită acces în instituțiile Uniunii; reamintește solicitarea sa adresată 

Secretarului General, în 2018, cu ocazia prezentării estimării veniturilor și cheltuielilor, 

de a lua în considerare oportunitatea extinderii aplicării acestui memorandum de 

înțelegere la funcționari, asistenți parlamentari și stagiari, pentru a permite efectuarea 

verificărilor de securitate necesare înainte de recrutarea acestora; invită, prin urmare, 

Secretarul General să informeze Comisia pentru bugete cu privire la stadiul evoluției 

acestui dosar; 

19. consideră că aplicațiile informatice sunt instrumente importante pentru ca deputații și 

personalul să își desfășoare activitatea, dar, cu toate acestea, sunt vulnerabile la atacurile 

cibernetice; salută, prin urmare, creșterea ușoară a creditelor prevăzute, care îi permite 

instituției să își protejeze mai bine activele și informațiile, continuând să pună în 

aplicare Planul său de acțiune privind securitatea cibernetică; 

Politica imobiliară 

20. își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul 

politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător 

de articolul 203 din Regulamentul financiar; 

21. ia act de procesul de îmbunătățire a mediului de lucru al deputaților și al personalului, 

conform deciziei Biroului din decembrie 2017, care va continua și în 2019, pentru a 

oferi spații de lucru flexibile deputaților, astfel încât să se satisfacă nevoile generate de 

schimbarea modurilor de lucru, punând la dispoziția acestora trei birouri la Bruxelles și 

două la Strasbourg după alegerile din 2019; subliniază, cu toate acestea, că la 

Strasbourg ar fi mai util să se ofere spații flexibile în care să poată fi organizate 

reuniuni; ia act de cheltuielile pentru întreținerea clădirilor Parlamentului în 2019, 



 

 

inclusiv de cerințele de securitate și de mediu; își exprimă rezervele cu privire la 

necesitatea cheltuirii unor sume importante pentru anumite lucrări propuse, și anume: 

mutarea bibliotecii și a birourilor asociate, reamenajarea restaurantului deputaților 

(clădirea ASP) și reamenajarea restaurantului din clădirea Churchill; îl invită pe 

Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete orice informații legate de aceste 

decizii, înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2018; 

atrage atenția asupra faptului că, în aceste condiții, anumite proiecte vor fi amânate; 

22. își exprimă rezervele cu privire la proiectul de alocare a sumei de 1,58 milioane EUR 

pentru realizarea de studii legate de renovarea clădirii Spaak, având în vedere că suma 

de 14 milioane EUR a fost deja înscrisă în bugetul pe anul 2018; îl invită pe Secretarul 

General să prezinte Comisiei pentru bugete orice informații legate de această decizie, 

înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2018; 

23. solicită să i se ofere informații suplimentare cu privire la aspectele legate de starea 

mobilierului din clădirea ASP de la Bruxelles, care au justificat înlocuirea acestuia, 

precum și cu privire la procedura urmată pentru a alege noul mobilier, în special cu 

privire la raportul dintre prețul mobilierului și necesitatea înlocuirii acestuia; 

24. ia act de declarația actualizată de misiune pentru birourile de informare, denumite de 

acum înainte „birouri de legătură”, în conformitate cu decizia Biroului din noiembrie 

2017; ia act de faptul că principala funcție a birourilor de legătură este de a informa și a 

comunica la nivel local în numele Parlamentului, în mod neutru din punct de vedere 

politic, pentru a furniza informații cu privire la Uniune și la politicile acesteia prin 

activitățile părților interesate externe la nivel local, regional și național, inclusiv ale 

membrilor Comitetului European al Regiunilor; 

25. observă că la sfârșitul lui 2018 se vor preda și se vor ocupa primele porțiuni din aripa de 

est a noii clădiri KAD, în timp ce restul birourilor din aripa de est și sălile de conferință 

vor fi ocupate treptat în cursul anului 2019; ia act de faptul că lucrările la aripa de vest 

vor începe imediat după aceea; 

26. reamintește analiza CCE din 2014 care estima costurile dispersiei geografice a 

Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; în plus, ia act de constatarea prezentată în 

Rezoluția sa din 20 noiembrie 2013 referitoare la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii 

Europene1, conform căreia 78 % din toate misiunile personalului statutar al 

Parlamentului reprezintă rezultatul direct al dispersiei geografice a instituției; subliniază 

că raportul estimează, de asemenea, că impactul asupra mediului al dispersiei geografice 

se situează între 11 000 și 19 000 de tone de emisii de CO2; evidențiază economiile care 

ar putea fi aduse bugetului Parlamentului de un sediu unic și, prin urmare, solicită să se 

elaboreze o foaie de parcurs către un sediu unic; 

27. reamintește angajamentul Parlamentului față de Directiva 2012/27/UE privind eficiența 

energetică2, care prevede că „fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie 

bugetară și în materie de achiziții publice, se [va] angaja să aplice clădirilor pe care le 

[deține] și pe care le ocupă aceleași cerințe ca cele aplicabile clădirilor administrațiilor 
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Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1). 



 

 

centrale din statele membre, conform articolelor 5 și 6” din directiva menționată, având 

în vedere gradul ridicat al vizibilității clădirilor sale și rolul de frunte pe care ar trebui 

să-l aibă în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor; subliniază că este urgent 

ca Parlamentul să se conformeze acestei declarații, nu în ultimul rând pentru propria 

credibilitate în cadrul procesului aflat în curs de revizuire a directivei privind 

performanța energetică a clădirilor și a directivei privind eficiența energetică; 

Aspecte legate de deputații în PE și de asistenții parlamentari acreditați 

28. salută activitatea desfășurată de Secretariatul General al Parlamentului, secretariatele 

grupurilor politice și birourile deputaților de sprijinire a deputaților în exercitarea 

mandatului lor; încurajează dezvoltarea continuă a acestor servicii care îmbunătățesc 

capacitatea deputaților de a controla activitatea Comisiei și a Consiliului și de a-i 

reprezenta pe cetățeni; 

29. salută, în special, calitatea crescândă a consilierii și cercetării oferite deputaților și 

comisiilor de către Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) și 

departamentele tematice; ia act de evaluarea la jumătatea perioadei a cooperării dintre 

EPRS și departamentele tematice pusă la dispoziție de Secretarul General în octombrie 

2017; îi solicită Secretarului General să furnizeze informații suplimentare cu privire la 

modul în care cele două servicii își coordonează activitățile pentru a evita suprapunerile 

și a răspunde nevoilor clienților lor; salută proiectele specifice noi și existente în 

domeniul aplicațiilor informatice, care vor fi implementate în întregime sau parțial în 

2019: proiectul e-Parlament, proiectul sistemului de gestionare a arhivelor electronice 

(ERMS), programul „Biblioteca digitală deschisă”, noul proiect privind cercetarea și 

dezvoltarea în domeniul învățării automatizate cu memorii de traducere și instrumentul 

de înregistrare a participanților la conferințe și la evenimente; 

30. reamintește rezoluțiile menționate anterior, din 5 aprilie 2017 referitoare la estimarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2018 și din 

25 octombrie 2017 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al 

Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018; își reiterează apelul privind 

asigurarea transparenței indemnizației pentru cheltuieli generale ICG a deputaților; 

invită Biroul Parlamentului să lucreze la elaborarea unor orientări mai bune privind 

responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în cadrul acestei indemnizații, fără a 

cauza administrației Parlamentului costuri ori sarcini administrative suplimentare; ia act 

de faptul că un sistem cuprinzător de control al indemnizației parlamentare plătite 

deputaților ar necesita între 40 și 75 de posturi administrative noi1, ceea ce contravine 

schemei de reducere a personalului; 

31. reamintește principiul independenței mandatului; subliniază că folosirea cheltuielilor 

pentru activități parlamentare ține de responsabilitatea deputaților aleși și că deputații 

pot să-și publice situația cheltuielilor cu privire la ICG pe paginile web personale, dacă 

doresc să facă acest lucru; subliniază faptul că suma forfetară este utilizată pe scară 

largă și recunoscută ca instrument util în statele membre; subliniază faptul că utilizarea 

actuală a sumelor forfetare nu necesită personal suplimentar, și nici nu implică costuri 

suplimentare pentru administrația Parlamentului  și evită generarea unor costuri 

suplimentare obligatorii și a unor sarcini administrative pentru deputați și birourile 

acestora;  reiterează faptul că o ICG mai eficientă și mai transparentă nu înseamnă 

                                                 
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0150. 



 

 

nerespectarea vieții private; 

32. îndeamnă grupul de lucru al Biroului privind ICG să își finalizeze lucrările, pentru a 

permite ca recomandările formulate pe baza opiniei exprimate de Parlament în 

octombrie 2017 să fie luate în considerare înainte de alegerea celei de-a noua legislaturi; 

33. își reiterează solicitarea adresată Biroului de a garanta că sunt respectate drepturile 

sociale și cele de pensie ale deputaților și ale asistenților parlamentari acreditați și că 

sunt puse la dispoziție mijloace financiare adecvate; reiterează solicitarea sa de a se găsi 

o soluție viabilă pentru asistenții parlamentari acreditați care, după ce au lucrat fără 

întrerupere timp de două legislaturi, până la sfârșitul actualei legislaturi, atunci când vor 

ajunge la vârsta de pensionare nu vor avea drept de acces la sistemul de drepturi de 

pensie european, întrucât perioada de timp în care au fost angajați este mai scurtă decât 

cei zece ani de serviciu necesari în conformitate cu Statutul funcționarilor, ca urmare a 

organizării anticipate a alegerilor din 2014, precum și a întârzierilor în ceea ce privește 

validarea noilor contracte ale APA cauzate de volumul mare de muncă din perioadele de 

după alegerile din 2009; reamintește că articolul 27 alineatul (2) din Statutul deputaților 

în Parlamentul European prevede că „Drepturile dobândite și drepturile viitoare se 

păstrează integral”; reamintește problemele persistente legate de Fondul facultativ de 

pensii și solicită Biroului și Secretarului General să examineze toate opțiunile existente 

pentru a reduce la minimum impactul asupra bugetului Parlamentului European; 

34.  consideră că creditele pentru linia bugetară 422 „Cheltuieli legate de asistența 

parlamentară” sunt adecvate; 

35. ia act de revizuirea valorii indemnizațiilor acordate asistenților parlamentari acreditați 

(APA) pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a 

activității Parlamentului; își reiterează cererea adresată Biroului de a lua măsuri pentru o 

aliniere deplină între funcționari, alți agenți și asistenții parlamentari acreditați, 

începând cu următoarea legislatură; 

36. în vederea următoarei legislaturi parlamentare, solicită din nou Conferinței președinților 

să revizuiască dispozițiile de aplicare privind activitatea delegațiilor și misiunile în afara 

Uniunii Europene; subliniază că o astfel de revizuire ar trebui să examineze posibilitatea 

ca asistenții parlamentari acreditați să însoțească, sub rezerva anumitor condiții, 

deputații în delegațiile și misiunile oficiale ale Parlamentului; 

37. invită Biroul să își modifice decizia din 19 aprilie 2010 referitoare la normele privind 

stagiarii deputaților, pentru a asigura remunerarea decentă a stagiarilor; subliniază că 

remunerația stagiarilor din birourile deputaților sau din grupurile politice ar trebui să 

acopere, cel puțin, cheltuielile de subzistență la Bruxelles sau în orașul în care se 

desfășoară stagiul acestora; 

38. consideră că ar trebui pusă la dispoziție o finanțare adecvată pentru punerea în aplicare a 

foii de parcurs pentru adaptarea măsurilor de prevenire și de sprijin timpuriu pentru a 

rezolva conflictele și situațiile de hărțuire dintre deputați și APA sau alți membri ai 

personalului; 

Aspecte legate de personal 

39. reduce schema de personal a Secretariatului său General pe 2019 cu 59 de posturi 



 

 

(obiectivul privind reducerea cu 1 % a personalului), în conformitate cu acordul din 14 

noiembrie 2015 convenit cu Consiliul referitor la bugetul general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2016, prin care măsurile de reducere anuală a personalului 

Parlamentului sunt prevăzute să continue până în 2019; 

40. consideră că, într-o perioadă în care este probabil ca resursele financiare și de personal 

aflate la dispoziția instituțiilor Uniunii să fie din ce în ce mai limitate, este important ca 

instituțiile ca atare să poată recruta și păstra personalul cel mai capabil să facă față 

provocărilor complexe ale viitorului, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului 

în funcție de performanțe;  

41.  consideră că, până la vacanța electorală, Parlamentul se va confrunta cu o situație unică 

creată de coincidența dintre intensificarea activității din cauza încheierii legislaturii și 

pachetul complex de propuneri legislative privind CFM, Brexitul și numărul tot mai 

mare de triloguri; consideră că, pentru a permite Parlamentului și comisiilor sale să își 

desfășoare activitățile de bază, este esențial să se asigure în continuare un nivel adecvat 

de resurse logistice și umane; 

42. solicită Secretarului General să se bazeze pe acordurile de cooperare existente între 

Parlament, Comitetul European al Regiunilor și Comitetul Economic și Social 

European; subliniază că, în contextul valorificării acestor acorduri, EPRS constituie un 

exemplu al unui proiect de succes; solicită să se identifice diferite domenii, care nu ar 

trebui să se limiteze la serviciile informatice și la securitate, în care sinergiile dintre 

funcțiile administrative ar putea fi mărite, exploatând experiența Parlamentului și a 

celor două Comitete și ținând seama pe deplin de dificultățile asociate procesului de 

guvernanță și de diferențele în materie de amploare a serviciilor dintre Parlament și 

celelalte două organisme, pentru a elabora acorduri de cooperare echitabile; îl invită, în 

plus, pe Secretarul General să efectueze un studiu cu privire la posibilitatea realizării 

unor sinergii cu celelalte instituții europene în ceea ce privește funcțiile și serviciile 

administrative; 

43. solicită să se evalueze economiile realizate și beneficiile obținute de către fiecare 

instituție participantă ca urmare a acordului interinstituțional de cooperare 

administrativă dintre Parlamentul, Comitetul European al Regiunilor și Comitetul 

Economic și Social European, atât în domeniile ce țin de serviciile comune, cât și în 

domeniile care fac obiectul cooperării, precum și să se evalueze potențialele economii și 

beneficii ale unor posibile acorduri viitoare cu alte instituții și agenții; 

44. salută Rezoluția Parlamentului referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului 

sexual în UE1; este de părere că această rezoluție este un pas important pentru a 

combate mai eficient hărțuirea sexuală și orice formă de comportament necorespunzător 

în Uniune și în instituțiile sale, inclusiv Parlamentul; solicită să se aloce resurse 

adecvate pentru punerea în aplicare a cerințelor formulate în rezoluție; 

Alte aspecte  

45. remarcă actuala practică de a utiliza transferurile colectoare de sfârșit de exercițiu 

pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; subliniază, pe baza cifrelor pentru 

exercițiile 2014, 2015, 2016 și 2017, că transferul colector de la sfârșitul acestui 

                                                 
1  Texte adoptate: P8_TA(2017)0417 



 

 

exercițiu se aplică în mod sistematic pentru aceleași capitole și titluri și, cu câteva 

excepții, exact pentru aceleași linii bugetare; se întreabă, prin urmare, dacă 

supraevaluarea acestor capitole și linii se face planificat, pentru a genera fonduri pentru 

finanțarea politicii bugetare; 

46. pune sub semnul întrebării necesitatea de a avea căști și camere web instalate în 

birourile din Bruxelles și Strasbourg pentru toți asistenții parlamentari, chiar dacă cei 

mai mulți dintre aceștia nici măcar nu au solicitat acest lucru; prin urmare, aduce în 

discuție costurile unei astfel de decizii și motivele care au stat la baza acesteia; îl invită 

pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete orice informație legată de 

respectiva decizie; 

47. subliniază că restricționarea accesului la zonele de alimentație publică ale Parlamentului 

a fost eliminată la 1 ianuarie 2017; acceptă practica potrivit căreia orice persoană care 

lucrează în clădirile Parlamentului European sau obține acces în aceste clădiri pentru a 

participa la reuniuni interinstituționale poate lua masa de prânz în cantinele și 

restaurantele Parlamentului; constată, cu toate acestea, că accesul la restaurantul cu 

autoservire din clădirea ASP din Bruxelles și la cel din clădirea LOW din Strasbourg a 

devenit foarte complicat din cauza prezenței zilnice a grupurilor de vizitatori; solicită, 

prin urmare, să se restabilească rapid controale la intrarea în aceste două unități cu 

autoservire, nu pentru membrii și personalul altor instituții, ci pentru a reîndruma în 

mod sistematic de grupurile de vizitatori către zonele de alimentație publică care le sunt 

rezervate; 

48. ia act de dialogul permanent dintre Parlamentși parlamentele naționale; subliniază că 

este necesar să se meargă dincolo de cadrul actual al Săptămânii parlamentare europene, 

pentru a face posibilă existența unor sinergii permanente în ceea ce privește relațiile 

dintre Parlament și parlamentele naționale; solicită consolidarea acestui dialog pentru a 

promova o mai bună înțelegere a contribuției Parlamentului și a Uniunii în statele 

membre; 

49. solicită să se extindă competențele Centrului european pentru mass-media științifică, 

aprobat în cadrul bugetului pe 2018, pentru a desfășura o cooperare cu posturile de 

televiziune, cu platformele de comunicare socială și cu alți parteneri cu scopul de a 

stabili obiective de formare a tinerilor jurnaliști, în special în ceea ce privește noile 

evoluții ale științei și tehnologiei și știrile bazate pe fapte, evaluate inter pares; 

50. salută eforturile Parlamentului de încurajare a mobilității durabile;  

51. invită Parlamentul să adopte o abordare ecologică și durabilă și să facă astfel încât cea 

mai mare parte a activităților desfășurate în cadrul său să fie ecologice; 

52. ia act de înființarea unui grup de lucru pentru mobilitate, care ar trebui să desfășoare o 

activitate incluzivă și să aibă un mandat clar; subliniază faptul că Parlamentul trebuie să 

respecte toate legile aplicabile la nivel regional în locurile de desfășurare a activității, 

inclusiv în domeniul mobilității; susține promovarea utilizării legăturii feroviare directe 

dintre sediul Parlamentului de la Bruxelles și aeroport; invită serviciile responsabile să-

și revadă componența și dimensiunea parcului de autovehicule, în acest context; solicită 

Biroului să stabilească fără întârziere un sistem de stimulente pentru promovarea 

utilizării bicicletelor pentru naveta între domiciliu și locul de muncă; ia act de faptul că 

un astfel de sistem există deja în cadrul altor instituții, în special al Comitetului 



 

 

Economic și Social European; 

53. invită Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în 

funcție de performanțe în întreaga administrație a Parlamentului și abordarea bazată pe 

gestionarea de maximă eficiență („lean management”), cu scopul de a îmbunătăți 

eficiența și a reduce formalitățile administrative și birocrația în activitatea internă a 

instituției; subliniază că gestionarea de maximă eficiență constă în îmbunătățirea 

continuă a procedurii de lucru, grație simplificării și experienței acumulate de 

personalul administrativ; 

o 

o o 

54. adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2019; 

55. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta 

rezoluție și estimarea bugetului. 

 


