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I. Introducere 
 
1. Tratatul de la Lisabona (TL) introduce modificări substanțiale în ceea ce privește 

arhitectura financiară a UE. Consecințele acestor modificări au fost analizate în cadrul 
Rezoluției privind aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona, adoptate de PE în 
luna mai 2009 pe baza raportului elaborat de Catherine Guy-Quint în numele Comisiei 
pentru bugete. Rezoluția menționată constituie fundamentul prezentului document de 
lucru, care prezintă pe larg, de asemenea, unele aspecte referitoare la consecințele 
principalelor schimbări aduse de TL procedurii bugetare în ceea ce privește 
organizarea activității în cadrul Parlamentului și la evoluția dialogului 
interinstituțional, la urmările sale în ceea ce privește calendarul etc. Luând permanent 
în considerare orientările politice formulate în cadrul rezoluției amintite, documentul 
de lucru cuprinde elementele asupra cărora Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia au convenit în Declarația comună (DC) privind măsurile tranzitorii aplicabile 
procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și modificările 
aduse Regulamentului de procedură al Parlamentului. Declarația comună are caracter 
temporar. Date fiind dificultățile momentului, acest acord temporar ar trebui 
transformat într-unul permanent pe baza experienței procedurii bugetare 2011. 
 

2. Schimbările introduse de TL cu privire la aspectele financiare se referă în principal la 
cadrul financiar multianual (CFM) și la procedura bugetară anuală. 

 
3. CFM devine un act obligatoriu din punct de vedere juridic, care este adoptat de 

Consiliu, hotărând în unanimitate, după obținerea avizului conform al PE (care 
hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun).  

 
4. În ceea ce privește bugetul anual, principala rezidă eliminarea distincției dintre 

cheltuielile obligatorii (CO) și cele neobligatorii (CNO), ceea ce înseamnă că PE și 
Consiliul devin coresponsabili pentru toate cheltuielile UE, asupra cărora decid 
împreuna. 

 
Această modificare implică schimbări importante în procedura bugetară anuală, care 
devine o procedură legislativă specială (bugetul este adoptat printr-un regulament), 
ceea ce poate fi considerat ca un caz special al codeciziei, sau, pentru a nu exista 
confuzii, ca o decizie comună a PE și a Consiliului. 

 
TL simplifică și mai mult procedura, în cadrul căreia fiecare instituție va avea dreptul 
la o singură lectură, după care, dacă cele două componente ale autorității bugetare nu 
au ajuns la un acord, este convocat un comitet de conciliere (CC).  

 
Pe ansamblu, echilibrul instituțional este menținut, iar controlul democratic al 
bugetului este consolidat, întrucât PE va avea drept de codecizie asupra întregului 
buget. Mai mult, în timp ce bugetul nu poate fi adoptat împotriva voinței PE, este 
posibil (cel puțin în teorie) ca, în anumite cazuri, PE să impună un buget împotriva 
voinței Consiliului.   
 

II. Noua procedură bugetară anuală 
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1. Inițiativa: Comisia prezintă un PB în locul unui PPB 
 

Proiectul preliminar de buget (PPB) nu mai există. În schimb, Comisia prezintă proiectul de 
buget (PB), care constituie propunerea pe baza căreia se va desfășura procedura [articolul 
314 alineatul (2) din TFUE]. 
 
Comisia poate modifica PB până la momentul convocării comitetului de conciliere [articolul 
314 alineatul (2) din TFUE]. Acest lucru poate provoca probleme în ceea ce privește 
disponibilitatea informațiilor referitoare la anul agricol și transmiterea la timp, înainte de 
convocarea CC, a tradiționalei scrisori rectificative pentru cheltuielile agricole. 

 
Calendar: articolul 314 alineatul (2) din TFUE prevede că PB va fi prezentat până la 1 
septembrie 
 
Calendar pragmatic1: Comisia va prezenta proiectul de buget până la sfârșitul lunii 
aprilie/începutul lunii mai (până cel mai târziu în săptămâna 18) în conformitate cu alineatul 
(5) din Declarația comună – practică aproximativ identică cu cea existentă până acum. 
(Reuniunea tripartită din martie - a se vedea pag. 7 de mai jos) 
 

 
 
2. Lectura Consiliului 
 

Consiliul adoptă poziția sa privind PB până la 1 octombrie [articolul 314 alineatul (3) din 
TFUE]. 

 
Calendar pragmatic: Consiliul va prezenta poziția sa până la sfârșitul lunii iulie 
(săptămâna 30 - alineatul (5) din DC) 
(Reuniunea tripartită din iulie - a se vedea pag. 7 de mai jos)  

 
 
 
3. Lectura PE  
 

PE are la dispoziție 42 de zile (după 1 octombrie) pentru a aproba proiectul de buget în 
forma modificată de Consiliu sau pentru a adopta amendamente la acesta [articolul 314 
alineatul (2) din TFUE].  
 
Calendar pragmatic: PE va înainta lectura sa în săptămâna 42 (jumătatea lunii octombrie); 
BUDG va vota până la sfârșitul săptămânii 39 [alineatul (5) din DC]. 
 

                                                 
1 Calendarul pragmatic a fost stabilit de-a lungul anilor prin acordul comun al instituțiilor, cunoscându-se 
necesitatea de a acționa înainte de expirarea termenelor prevăzute de tratate. În ceea ce privește procedura 
bugetară 2011, calendarul pragmatic este parțial prezentat în Declarația comună privind normele tranzitorii, 
menționată în text.   
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Consecințele lecturii PE [articolul 314 alineatul (4) din TFUE]:  
 
-  în cazul în care PE adoptă PB în forma modificată de Consiliu sau nu ia nicio măsură, 

bugetul este considerat adoptat [articolul 314 alineatul (4), literele (a) și (b)]; 
 
-  în cazul în care PE adoptă amendamente (cu majoritatea absolută a membrilor care îl 

compun) la poziția Consiliului, Președintele PE trebuie să convoace fără întârziere 
comitetul de conciliere, după contactarea Președintelui Consiliului [articolul 314 
alineatul (4) litera (c)]. 

 
Cu toate acestea, comitetul de conciliere nu se va întruni în cazul în care Consiliul, în 
termen de zece zile, informează PE că acceptă toate amendamentele acestuia [articolul 314 
alineatul (4) litera (c) din TFUE].  
În acest caz, bugetul va fi considerat adoptat ca atare. 

 
 
4. Comitetul de conciliere 
 

Comitetul de conciliere are la dispoziție 21 de zile pentru a conveni asupra unui proiect 
comun [articolul 314 alineatul (6) din TFUE]. Comitetul ar trebui să își încheie lucrările 
până la sfârșitul săptămânii 45 [alineatul (5)]. 
 
Membri:  
 
CC va fi compus dintr-un număr egal de reprezentanți ai statelor membre și ai PE (în 
principiu, 27 de membri din fiecare delegație).  
 
Membrii delegației PE vor fi numiți de grupurile politice, de preferință „din rândul 
membrilor comisiei competente pentru chestiunile bugetare și al celorlalte comisii 
interesate” [articolul 75d alineatul (3) din Regulamentul de procedură]. Delegația este 
condusă de Președintele PE, care poate delega acest rol „[...] unui vicepreședinte cu 
experiență în domeniul bugetar sau președintelui comisiei competente pentru chestiunile 
bugetare". 
 
Organizare și activitate: 
 
Organizarea și metodele de lucru ale CC vor trebui stabilite prin acordul comun al 
instituțiilor, după cum se menționează la alineatul 7 din Decizia comună. Rezoluția privind 
aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona, menționată mai sus, cuprinde o serie de 
orientări privind organizarea activității CC, acestea reprezentând actualul mandat al 
negociatorilor PE. Chestiunile ce trebuie abordate includ nivelul de reprezentare a 
participanților în cadrul CC, pregătirea reuniunilor la nivel politic, organizarea 
secretariatului CC, documentele care trebuie pregătite pentru activitatea CC etc. 
 
Iată un exemplu clar al chestiunilor ce trebuie soluționate, fie la nivel intern, fie la nivel 
interinstituțional: obiectivul CC este de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun în 
vederea finalizării bugetului. Din punct de vedere practic, 27 de membri și 27 de consilieri 
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nu pot îndeplini laolaltă această activitate. Așa cum se obișnuia până la intrarea în vigoare a 
TL, decizia putea fi pregătită de o echipă mai mică. Se pare că, în această negociere, este de 
dorit ca, în ceea ce privește reprezentanții PE, alături de președintele Comisiei pentru bugete 
și raportorul pentru buget, în funcție de subiect, raportori permanenți sau raportori pentru 
aviz în numele comisiilor specializate să poată, de asemenea, participa. Prin urmare, această 
parte a echipei de negocieri ar putea fi schimbată în funcție de subiect. 
 
Până acum, singurul element asupra căruia instituțiile au convenit se referă la angajamentul 
că „vor coopera strâns în vederea finalizării lucrărilor comitetului de conciliere în termen de 
21 de zile” și că „în vederea pregătirii pentru un acord [...] documentația necesară va face 
obiectul schimbului între instituții cât mai repede posibil” [alineatul (5) din Declarația 
comună]. Într-un document de lucru ulterior, raportorii ar putea prezenta o serie de 
propuneri cu privire la aceste chestiuni, care ar trebui, în orice caz, aprobate PE.  
 
 
Procedura de decizie: 
 
Comitetul de conciliere va decide cu majoritatea calificată a membrilor delegației 
Consiliului și cu majoritatea absolută a membrilor delegației PE [articolul 314 alineatul (5) 
din TFUE)].  
 
Comitetul de conciliere lucrează pe baza pozițiilor Consiliului și PE. 
 
Comisia nu mai poate modifica în mod oficial proiectul său de buget, din momentul în care 
a fost convocat CC, dar va juca un rol important în vederea facilitării unui acord între cele 
două componente ale autorității bugetare.  
 

 
Încheierea lucrărilor CC – fără acord asupra unui proiect comun:  
 
În cazul în care CC nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun în termenul de 21 de 
zile, Comisia trebuie să prezinte un nou PB, cu reluarea întregii proceduri [articolul 314 
alineatul (8) din TFUE].  
 

 
Încheierea lucrărilor CC - acord asupra unui proiect comun: 
 
În situația în care CC ajunge la un acord asupra unui proiect comun, acesta va fi prezentat 
ambelor componente ale autorității bugetare, care vor dispune de un termen de 14 zile 
pentru a-l adopta [articolul 314 alineatul (6) din TFUE]. La alineatul (5) din Declarația 
comună instituțiile au convenit că „vor acționa în sensul aprobării rezultatului comitetului 
de conciliere cât mai repede posibil, în cadrul prevăzut de articolul 314 alineatul (6) din 
TFUE, în conformitate cu propriile regulamente de procedură”. 
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Rezultatele posibile ale acordului asupra unui proiect comun în cadrul CC pot fi rezumate 
după cum urmează: 

 
 
 
Bugetul este adoptat în cazul în care: 
 
- PE aprobă + Consiliul aprobă  
- PE aprobă + Consiliul nu emite un aviz 
- PE aprobă + Consiliul respinge (buget adoptat conform amendamentelor PE sau un proiect comun) 
- PE nu emite un aviz + Consiliul aprobă  
- PE nu emite un aviz + Consiliul nu emite un aviz 
 
 
 
 
Bugetul este respins în cazul în care: 
 
- PE nu emite un aviz + Consiliul respinge  
- PE respinge + Consiliul aprobă  
- PE respinge + Consiliul nu emite un aviz  
- PE respinge + Consiliul respinge  
 
 
 

Demn de observat că respingerea proiectului comun de către PE necesită o majoritate a 
membrilor care îl compun [articolul 314 alineatul (7) din TFUE și articolul 75d alineatul (6) 
din Regulamentul de procedură], în timp ce o majoritate simplă va fi suficientă pentru 
aprobarea acestuia (având mereu în vedere că, în absența unei decizii, proiectul comun este 
considerat adoptat).  
 
Conform articolului 75d alineatul (6) din Regulamentul de procedură, proiectul comun va 
face obiectul unui singur vot. Proiectul comun este considerat adoptat dacă nu este respins 
de majoritatea membrilor care compun Parlamentul [articolul 75d alineatul (6) din 
Regulamentul de procedură].  

 
 
Respingerea proiectului comun: 
 
În cazul în care proiectul comun este respins, Comisia este cea care trebuie să prezinte un 
nou PB, cu reluarea întregii proceduri.  
Dacă este necesar, va fi aplicat sistemul provizoriu al doisprezecimilor (articolul 315 din 
TFUE). 
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Votul de confirmare: 
 
În situația în care PE aprobă proiectul comun și Consiliul îl respinge, PE va avea la 
dispoziție 14 zile (după respingerea de către Consiliu) pentru a confirma amendamentele pe 
care le-a adoptat în cadrul lecturii sale (sunt necesare majoritatea membrilor care îl compun 
și trei cincimi din totalul voturilor exprimate). Cu toate că este mai degrabă o posibilitate 
teoretică, aceasta înseamnă că, în stabilirea calendarului său anual, PE ar trebui să ia în 
considerare necesitatea de a organiza o ședință plenară în termenul de 14 zile a unei 
eventuale decizii negative a Consiliului (ar fi de asemenea recomandabil ca PE și Consiliul 
să convină asupra unor orientări comune privind modul în care trebuie procedat pentru a 
evita problemele în ceea ce privește acest calendar strâns2). 
  
În acest caz, bugetul va fi considerat adoptat în forma modificată de PE. Cu privire la acele 
linii bugetare care fac obiectul unor amendamente pe care PE nu le-a putut confirma cu 
majoritatea prevăzută, proiectul comun va fi considerat adoptat [articolul 314 alineatul (7) 
litera (d) din TFUE].  
 
Conform Regulamentului de procedură, Comisia pentru bugete este cea care înaintează în 
plen amendamentele pentru care consideră că este necesar un vot de confirmare [articolul 
75d alineatul (7) din Regulamentul de procedură]. O examinare mai atentă a modului în care 
BUDG ar trebui să procedeze în aceste împrejurări (o rezoluție care să indice ce 
amendamente ar trebui supuse votului în plen?) va fi necesară.  
 
În ciuda calendarului foarte strâns, ar fi recomandabilă, din punct de vedere politic, 
organizarea unei proceduri informale de consultare între raportorul general și raportorii 
comisiilor specializate, pentru ca BUDG să poată beneficia de contribuțiile acestor comisii, 
înainte de a decide pentru care amendamente să propună în plen votul de confirmare. 
  
 

III. Activitățile pregătitoare și dialogul interinstituțional informal  
 

Modificările procedurii bugetare anuale necesită o pregătire aprofundată pe plan intern și un 
dialog interinstituțional consolidat, ca mijloace de asigurare a unei încheieri cu succes a 
procedurii. 
 
Pe plan intern, practica Comisiei pentru bugete de a organiza reuniuni cu raportorii bugetari 
ai comisiilor specializate încă de la începutul exercițiului bugetar a fost admisă de Conferința 
președinților. A fost necesară crearea unei Conferințe a raportorilor pentru planificarea 
bugetară și legislativă3, în vederea îmbunătățirii pregătirii dezbaterilor privind strategia 
politică anuală (SPA) și orientările bugetare, precum a urmăririi și pregătirii dezbaterilor 
privind programul anual legislativ etc., ca și componente ale programării legislative și 

                                                 
2 De exemplu, în ceea ce privește alegerea momentului transmiterii oficiale de către Consiliu a deciziei de 
respingere, pentru a garanta că o ședință plenară este programată în termenul de 14 zile prevăzut de TFUE și care 
trebuie respectat de PE, termen în care trebuie organizat un vot de confirmare.   
3 Decizia Conferinței președinților din 18.9.2008 privind al doilea raport preliminar al Grupului de lucru pentru 
reforma Parlamentului European. 
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bugetare reînnoite pentru care TL pregătește terenul.   
 
În anul 2010, ca urmare a situației excepționale datorate numirii Comisiei, nu va exista nicio 
dezbatere privind SPA. Cu toate acestea, coordonatorii BUDG au sprijinit intenția 
raportorului general de a organiza o dezbatere privind orientările budgetare și de a vota o 
rezoluție elaborată de BUDG. 
 
Acest lucru confirmă și mai mult nevoia de a începe lucrul cu raportorii comisiilor 
specializate. O primă reuniune pregătitoare ar putea deja fi convocată în cursul primei 
ședințe plenare din luna februarie de la Strasburg. 
 
Dezbaterile privind orientările bugetare ar putea eventual să aibă loc în timpul uneia din 
sesiunile plenare din luna martie (a se vedea calendarul din anexa 1). 
 
În ceea ce privește dialogul interinstituțional, așa cum se menționează în raportul Guy-
Quint, consolidarea și facilitarea acestuia vor fi extrem de importante, cu scopul de a influența 
pregătirea PB de către Comisie și de a permite ca lectura PB de către ambele componente ale 
autorității bugetare să aibă loc în condiții optime. 
 
În acest context, reuniunea tripartită tradițională din primăvară ar putea deveni un moment 
important în care Parlamentul și Consiliul supun dezbaterii prioritățile bugetare proprii. În 
acest scop, ar fi important ca PE să adopte propriul raport privind prioritățile bugetare înaintea 
derulării reuniunii tripartite, chiar și într-o situație specială ca cea din anul acesta, în care 
Comisia nu își va prezenta SPA.  

 
Reuniunea tripartită tradițională din luna iulie ar trebui, de asemenea, amânată puțin, pentru a 
facilita dezbaterile între cele două componente ale autorității bugetare cu privire la propriile 
priorități pe baza proiectului de buget al Comisiei. Reuniunea tripartită ar putea, de asemenea, 
să favorizeze identificarea principalelor disensiuni din cadrul dezbaterilor ulterioare și să 
stabilească domeniile în care un acord între instituții ar părea posibil. 
 
 
Calendarul din anexa 1 propune un proiect preliminar al principalelor „date-cheie” ale acestui 
dialog interinstituțional. 
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PROCEDURA BUGETARĂ 2011 - CALENDAR PROVIZORIU 

(ACTUALIZAT: 3 FEB. 2010) 

SĂPTĂMÂNĂ EVENIMENT 
Săptămâna 6 (10 
februarie) Prima reuniune cu raportorii bugetari ai comisiilor specializate  

Săptămâna 8 (23 
februarie) Prezentarea proiectului de raport privind prioritățile bugetare pentru 2011 

Săptămâna 9 (4 martie) Adoptarea de către BUDG a raportului privind prioritățile bugetare pentru 2011 

Săptămâna 11 (16 martie) Orientările bugetare (Consiliul ECFIN) 

Săptămâna 12 (24-25 
martie) Adoptarea în ședință plenară a raportului privind prioritățile bugetare pentru 2011 

Săptămâna 11 (17 martie) 
sau  
săptămâna 12 (23 martie) 

Reuniune tripartită (urmează să fie confirmată) 

Săptămâna 17 (28 aprilie)  Proiectul de buget adoptat de Comisie și prezentarea acestuia în fața COBU la data 
de 28 aprilie  

Săptămâna 20 (17-20 
mai) 

A doua reuniune cu raportorii bugetari ai comisiilor specializate (urmează să fie 
confirmată) 

Săptămâna 25 (22 iunie) 
sau  
săptămâna 26 (30 iunie) 

Reuniune tripartită (urmează să fie confirmată) 

Săptămâna 27 (5-8 iulie) Lectura Consiliului. Adoptarea poziției Consiliului privind proiectul de buget  

Săptămâna 36 (6 -9 
septembrie)  Data-limită de depunere a amendamentelor bugetare de către comisii și deputați 

Săptămâna 37 (13-17 
septembrie)  Data-limită de depunere a amendamentelor bugetare de către grupurile politice 

Săptămâna 38 (20-24 
septembrie) 

A treia reuniune cu raportorii bugetari ai comisiilor specializate (urmează să fie 
confirmată) 

Săptămâna 39 (28-30 
septembrie) Comisia BUDG: examinarea și votarea amendamentelor bugetare  

Săptămâna 40 (4-8 
octombrie) sau 
săptămâna 41 (11-15 
octombrie) 

Adoptarea de către BUDG a proiectelor de rezoluții (secțiunea III și alte secțiuni) 
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SĂPTĂMÂNĂ EVENIMENT 
Săptămâna 42 (18-22 
octombrie) 

Lectura PE. Adoptarea amendamentelor PE privind poziția Consiliului. Convocarea de 
către Președintele PE a comitetului de conciliere. 

Săptămânile 43-45 (25 
octombrie-12 noiembrie) 

Comitetul de conciliere stabilește un proiect comun în termen de 21 de zile (înainte de 
12 noiembrie) 

Etapa de conciliere / Reuniuni pregătitoare4 

Săptămâna 47 (22-25 
noiembrie) 

Adoptarea unui proiect comun (ședință plenară)  

                                                 
4 Formatul reuniunilor ar trebui stabilit în conformitate cu ordinea de zi: Președintele PE, președinții comisiilor și 
raportorii, comisiile specializate, conferința raportorilor etc. 
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Consiliu 
 
 
AMENDAMENTE 

Parlamentul European 
 

Aprobă  
(majoritatea voturilor 

exprimate) 
sau 

nu se pronunță 
 

Parlamentul European 
 

Adoptă amendamentele 
 

(majoritatea membrilor 
care îl compun) 

 

BUGET adoptat 
CONCILIERE Consiliul acceptă amendamentele Parlamentului în termen de 10 zile 

Fără accord 
asupra unui 
proiect comun 

În termen de 21 de zile 

Proiect comun 
preliminar 

Consiliul aprobă, PE respinge Consiliul și PE resping  Consiliul 
respinge, PE are 
ultimul cuvânt 

PE și Consiliul aprobă 
sau nu se pronunță 

PB respins 
Comisia prezintă un nou PB 

Buget adoptat 

Comisia  
Europeană 

 
 
Proiectul de 
BUGET 

Sau 

Proiect comun 
preliminar 


