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A. Observații generale

La 8 iulie, Coreper a adoptat poziția sa privind PB 2011, pentru ca aceasta să fie 
aprobată în mod oficial de Consiliu la jumătatea lui august, după perioada de 
consultare cu parlamentele naționale. Raportoarea observă că, în pofida noilor condiții 
procedurale și instituționale ce decurg din intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, Consiliul a manifestat ezitări în integrarea priorităților propuse de 
Parlamentul European pentru bugetul 2011. Ca urmare, reuniunea trilaterală ce a avut 
loc pe 30 iunie a evidențiat divergențele dintre cele două componente ale autorității 
bugetare și nu a permis o marjă reală de manevră pentru eventuale compromisuri.

Reiterăm mai jos punctele de interes specific pentru reuniunea trilaterală, cuprinse în 
mandatul delegației PE:
 implicațiile bugetare ale mecanismului european de stabilizare financiară,

 implicațiile bugetare ale Strategiei Europa 2020;

 programele pentru tineret;

 sustenabilitatea financiară și ușurința de gestionare a rubricii 1a, inclusiv 

modificările de decurg din Tratatul de la Lisabona;

 rubrica 4, inclusiv crearea Serviciului european pentru acțiune externă;

 marjele limitate din PB 2011 și necesitatea revizuirii CFM actual.

Consiliul a prezentat câteva mesaje politice ce se regăsesc în poziția sa privind PB 
2011:
 bugetul 2011 ar trebui să se caracterizeze prin disciplină bugetară, și anume 

reduceri suplimentare ale creditelor;

 marjele trebuie extinse pentru a permite dezvoltarea politică a UE și reacționarea 

la evenimente neprevăzute;

 volumul creditelor de plată ar trebui supravegheat atent și limitat.

Per total, Consiliul a votat o reducere a creditelor de angajament în PB 2011 de 788 
milioane EUR în toate rubricile, reducând astfel creșterea față de bugetul 2010 la doar 
0,21% (comparativ cu creșterea oricum mică de 0,77% propusă de Comisie).

Referitor la creditele de plată, Consiliul a votat reducerea drastică, deja obișnuită, în 
toate rubricile, propunând o reducere globală de 3,6 miliarde EUR, la 126,538 
miliarde EUR. Prin urmare, poziția Consiliului implică o discrepanță de peste 15 
miliarde EUR între creditele de angajament și cele de plată.
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B. Situația pe rubrici

Poziția Consiliului Diferența față de
PB 2011 (suma)

Diferența față de 
bugetul 2010 (inclusiv 

BR 1 - 2) (%)Denumire

Angajamente Plăți Angajamente Plăți Angajamente Plăți

Marjă 
inferioară 
CF actual

1. Creștere durabilă

1a. Competitivitate pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10.25 -1.10 96 697 730

Fondul european de adaptare la 
globalizare 500 000 000 0 0 -50 000 000

Total 1a 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9.91 -1.10 96 697 730

1b. Coeziune pentru creștere 
economică și ocuparea forței de muncă 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3.21 +13.97 16 906 216

Total 1 (inclusiv FEG) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0.17 +10.39 113 603 946

2. Conservarea și gestionarea 
resurselor naturale 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0.82 -1.41 1 326 398 262

dintre care cheltuieli de piață și 
ajutoare directe 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1.24 -1.19 1 189 375 700

3. Cetățenie, libertate, securitate și 
justiție

3a. Libertate, securitate și justiție 1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11.71 +8.72 81 657 260

3b. Cetățenie 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6.02 15 023 000

Total 3 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7.04 +1.77 96 680 260

4. UE ca actor global 8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4.74 -7.00

Rezerva pentru ajutor de urgență 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2.00 -100.00

Total 4 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4.65 -9.98 164 070 623

5. Administrație 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2.47 +2.49

TOTAL GENERAL 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0.22 +2.91 2 023 525 535

Credite de plată, ca % din VNB 1.02

1. Rubrica 1a – Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de 
muncă

Consiliul a redus creditele de angajament cu 43,5 milioane EUR și creditele de plată 
cu 889 milioane EUR (reduceri de respectiv 0,3% și 7,3% față de PB 2011). Aceste 
reduceri se aplică mai ales unor sectoare ce contribuie direct la redresarea economică 
europeană, la îmbunătățirea competitivității și la încurajarea mobilității: întreprinderi 
(-9,7 milioane în CA și -102,4 milioane în CP), ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale (-1,65 milioane în CA și -63,55 milioane în CP1), mobilitate și transport (-8,5 
milioane în CA și 130,0 milioane în CP), cercetare (-9,2 milioane în CA și -344,7 
milioane în CP), energie (-0,9 milioane în CA și -29,0 milioane în CP), educație și 
cultură (-2,9 milioane în CA și -136,4 milioane în CP2) și societate informațională și 
media (-8,3 milioane în CA și -67,9 milioane în CP).

Trebuie observat că au fost  reduse CP în instrumentele Progress și Marco Polo II, 
                                               
1 Din care 50 milioane EUR reducere în plățile FEG.
2 Din care 100 milioane EUR reducere în plățile programului „Oameni”.
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precum și în programele din cadrul PC7 (cu 7,45 milioane EUR în cazul Progress, 9 
milioane EUR în cazul Marco Polo II și aproape 400 milioane EUR în cadrul PC7). 

Cel mai important, liniile bugetare destinate priorității PE tineret-educație-mobilitate 
au fost reduse drastic în termeni de CP: EURES (Servicii europene de ocupare a forței 
de muncă) cu 1 milion EUR, Erasmus Mundus cu 8 milioane EUR, Programul 
Învățare de-a lungul vieții cu 100 milioane EUR.

2. Rubrica 1b - Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

Poziția Consiliului privind PB nu modifică propunerea Comisiei în ceea ce privește 
creditele. Așadar, acestea rămân la nivelul de 50 970 milioane EUR (+3,2% față de 
2010), din care 39 891,5 milioane EUR destinate fondurilor structurale (FEDER și 
FSE) – o sumă similară celei pentru 2010 – și 11 078,6 milioane EUR pentru Fondul 
de coeziune.

Această poziție privind creditele de angajament este coerentă cu alocarea prevăzută în 
CFM, având în vedere adaptarea tehnică a cadrului financiar pentru 2011 (majorarea 
cu 336 de milioane EUR) prevăzută la punctul 17 din AII.

Pe de altă parte, Consiliul a adoptat o abordare restrictivă a plăților, reduse cu 1 075 
milioane EUR față de estimările Comisiei privind necesarul de plăți pentru 2011, deja 
evaluate ca posibil subestimate de Parlamentul European3. Jumătate din aceste 
reduceri (560 milioane EUR) se referă la creditele destinate perioadei anterioare de 
programare, în principal la finalizarea proiectelor aferente Fondului de coeziune din 
perioada 2000-2006. În ceea ce privește creditele destinate actualei perioade de 
programare 2007-2013, principalele reduceri privesc plățile pentru finalizarea 
obiectivului Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă - Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR) (-328 milioane EUR) .

O astfel de abordare nu ține cont de demararea greoaie a implementării programului la 
începutul perioadei 2007-2013, fiind necesare eforturi de recuperare, mai ales în 2011, 
și nu ține cont nici de următoarele circumstanțe, descrise în mandatul Parlamentului 
European pentru reuniunea trilaterală mai sus menționată, circumstanțe ce pledează 
pentru o suplimentare mai ambițioasă a creditelor de plată:
 modificările legislative recente care au ca scop în primul rând facilitarea 

gestionării fondurilor UE și accelerarea investițiilor; 
 2011 va fi primul an complet în care vor fi aprobate toate sistemele de gestiune și 

control, aceasta fiind o condiție prealabilă pentru plățile intermediare, ceea ce 
înseamnă că punerea în aplicare a programelor își va atinge ritmul normal, fiind 
deja selectate proiecte în valoare de peste 93 de miliarde, ceea ce reprezintă 27% 
din volumul total de finanțare pentru această perioadă, potrivit situației de la 
sfârșitul lui martie 2010; 

                                               
3 Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2010 referitoare la mandatul pentru trilogul privind 
proiectul de buget 2011 (A7-0183/2010)
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 se preconizează continuarea în 2011 a procesului de finalizare a programelor din 
perioada 2000-2006, fapt care va impune executarea plăților finale, eliberând 
totodată resurse ce ar putea accelera în continuare punerea în aplicare a 
programelor din perioada 2007-2013.

Reducerea cu 1 075 milioane EUR a nivelului creditelor de plată față de propunerea 
Comisiei poate fi considerat îngrijorătoare, întrucât limitează creșterea pe 2011 la 
13,9%, respectiv la nivelul de 41 466 milioane EUR. Cu toate acestea, ar trebui 
menționat că proiectul de declarație privind o procedură specifică referitoare la 
creditele de plată în temeiul rubricii 1b4 este absolut conform cu poziția Parlamentului 
European, așa cum este menționată în mandatul pentru trilog.

3. Rubrica 2 — Conservarea și gestionarea resurselor naturale

Atitudinea Consiliului de a utiliza agricultura pe post de rezerve pentru îndeplinirea 
altor obligații se confirmă, întrucât se fac economii de 474 milioane EUR în CA și de 
820 milioane EUR în CP. Se poate deja întrevede că marja creată de actualul exercițiu 
(1 326,4 milioane EUR) va servi la finanțarea altor priorități ale UE. Această situație 
s-a repetat de patru ori în ultimii ani (bugetele anuale au putut fi adoptate fie numai 
prin utilizarea marjelor existente în diferitele rubrici ale cadrului financiar multianual, 
fie prin recurgerea la revizuirea prevăzută la articolul 23 din AII din 17 mai 2006, 
utilizând marjele disponibile sub plafoanele rubricii 2).

Marjă artificială mică creată prin reduceri la rubrica 2 îngreunează foarte mult reacția 
adecvată a Uniunii Europene la crizele pieței, la epizootii, la volatilitatea pieței și la 
evenimente mondiale neașteptate.  

În ceea ce privește reducerile drastice ale creditelor de plată (820 milioane EUR, din 
care 98 milioane EUR la dezvoltare rurală și 38 milioane EUR la LIFE+), este 
posibilă periclitarea executării creditelor de angajament și în 2011: în fapt, pentru a 
dispune de credite suficiente pentru executarea plăților ce decurg din actualele 
angajamente (și pentru a evita și riscul de plăți întârziate și costurile asociate), 
Unitatea finanțe din cadrul Comisiei ar aloca mai întâi credite de plată pentru 
onorarea obligațiilor legale deja contractate și cu termen de executare în 2011 (cum ar 
fi plățile intermediare și finale), deoarece valoarea totală a angajamentelor semnate de 
fapt va fi mai mică decât valoarea creditelor de angajament din buget. Reducerile 
drastice la creditele de plată ar putea încuraja Unitățile finanțe să încetinească ritmul 
semnării de noi angajamente obligatorii, îndeosebi în cel de-al patrulea trimestru al 
anului.

Trebuie remarcat că proporția cheltuielilor PAC în bugetul UE a scăzut în mod 
constant de la aproape 75% în 1985 la un procent estimativ de 39,3% în 2013, iar 
reducerile de cheltuieli bugetare privind măsurile de piață este chiar și mai 
semnificativ, de la 74% din totalul cheltuielilor pentru PAC în 1992 la mai puțin de 
                                               
4 Prezentare și scurtă dezbatere asupra unui proiect de buget rectificativ în cazul în care creditele de 
plată nu sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile.
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10% în prezent. 

În final, ar trebui subliniat că importanța politică a politicii comune în domeniul 
pescuitului nu se reflectă adecvat în PB 2011, iar poziția Consiliului agravează 
situația prin reducerea drastică a CP la liniile bugetare destinate Fondului european 
pentru pescuit (cu 95 de milioane, respectiv 44 milioane EUR).

4. Rubrica 3a - Libertate, securitate și justiție

În concluziile sale privind orientările bugetare pentru 2011, singurul comentariu al 
Consiliului la rubrica 3a a fost de a reaminti „importanța alocării de resurse suficiente 
pentru politicile UE precum imigrarea”. Cu toate acestea, principalele reduceri la 
creditele de plată (25,65 milioane EUR din 41,25 milioane EUR) privesc trei fonduri 
majore de implementare a politicii de imigrare (Fondul pentru frontierele externe, 
Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor terțe și Fondul european de 
returnare), o reducere cu 7,37% față de PB 2011.

Principala reducere în CA (de 1 milion EUR, reprezentând o scădere cu 18,52%) se 
aplică Prince (acțiuni de informare în legătură cu crearea unui spațiu de libertate, 
securitate și justiție, cum ar fi site-uri internet interne, evenimente publice, produse 
ale comunicării, sondaje Eurobarometru etc.). Acest lucru pune în dubiu succesul 
Programului de la Stockholm, mai ales în contextul recentului proiect de concluzii ale 
Consiliului cu privire la planul de acțiune al Comisiei de implementare a Programului 
de la Stockholm, unde se remarcă faptul că „unele din acțiunile propuse de Comisie 
nu sunt conforme cu Programul de la Stockholm și că altele, fiind incluse în 
Programul de la Stockholm, nu se reflectă în comunicarea Comisiei” și unde Consiliul 
„face apel la toate părțile vizate să asigure punerea în aplicare corespunzătoare a 
tuturor măsurilor și acțiunilor necesare care rezultă din Programul de la Stockholm, 
inclusiv a celor care nu fac parte din propunerea Comisiei menționată anterior”.

Referitor la SIS II, pentru care Parlamentul European a solicitat fonduri de rezervă, 
Consiliul nu modifică CA și propune doar reducerea plăților cu 11,9% (-2,5 milioane 
EUR).

5. Rubrica 3b - Cetățenie

Singura creștere de credite propusă de Consiliu în întregul PB 2011 se  referă la o 
nouă acțiune pregătitoare (4 milioane EUR) pentru conservarea de situri 
comemorative în Europa, cum ar fi lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau. 
Această nouă linie bugetară compensează scăderea de CA pentru instrumentul de 
protecție civilă (o reducere de 2,1 milioane EUR, reprezentând o scădere de peste 
11%). 

În ceea ce privește CP, reducerile principale privesc acțiunile UE în domeniul 
sănătății (-8,1 milioane EUR, respectiv o scădere de aproape 23%) și programul 
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Cultura 2007-2013 (-3,85 milioane EUR).

În total, comparativ cu PB 2011, Consiliul reduce plățile cu 19,3 milioane (-3,02%) și 
suplimentează creditele de angajament cu 1,65 milioane EUR (+0,25%).

6. Rubrica 4 - UE ca actor global

Consiliul intenționează să creeze o marjă în cadrul acestei rubrici pentru a reacționa la 
eventuale crize în țări terțe. Față de PB 2011 (70,3 milioane EUR), marja crește până 
la 164 milioane EUR.
Pentru a permite o astfel de creștere a marjei, reducerile propuse, de aproape 94 
milioane EUR, privesc mai ales:

 cheltuielile operaționale în cazul instrumentelor de extindere/cooperare 
transfrontalieră cu țările candidate (-52 milioane EUR): această abordare poate fi 
problematică întrucât toate părțile au convenit că anul 2011 va reprezenta o 
perioadă esențială pentru toate țările aflate în diverse stadii de aderare. În PB 
2011, Comisia propusese în fapt o creștere cu peste 13% a CA pentru extindere, o 
propunere salutată de PE în rezoluția sa referitoare mandatul pentru trilog.

 cheltuielile de gestiune administrativă: o scădere de 24,65 milioane EUR, din care 
16 milioane EUR pentru ICD, 4,75 milioane EUR pentru IAP, 1,2 milioane EUR 
pentru IEVP, 1,2 milioane EUR pentru IS, 1 milion pentru IEDDO și 0,5 milioane 
pentru HUMA. Trebuie remarcat că reducerile propuse la cheltuielile 
administrative nu sunt corelate nici proporțional cu alocările globale de cheltuieli 
operaționale prin instrumente, nici cu rata de execuție de circa 80% în general 
până în iunie 2010 (cu excepția cheltuielilor administrative pentru ajutor 
umanitar).

 asistență macrofinanciară (redusă cu 15 milioane EUR în CA): Consiliul propune 
revenirea la aproape același nivel de credite adoptat în bugetul 2010.

În ceea ce privește creditele de plată, reducerile propuse sunt de aproape 591 milioane 
EUR (inclusiv eliminarea completă a CP la Rezerva pentru ajutoare de urgență , de la 
203 milioane EUR). În PB 2011, Comisia propusese deja o reducere cu 186 milioane 
EUR față de bugetul 2010, motivând că angajamentele restante (RAL) la liniile de 
finalizare se diminuaseră substanțial.
Această reducere suplimentară operată de Consiliu, ducând la scădere de aproape 10% 
în termeni de credite de plată față de 2010, nu afectează liniile de finalizare ci liniile 
operaționale ale tuturor programelor (cu excepția notabilă a PESC).

7. Rubrica 5 — Administrație

Poziția Consiliului este aceea de a reduce propunerea Comisiei Europene privind PB 
cu 162,15 milioane EUR, reducând nivelul cheltuielilor administrative pentru toate 
instituțiile la 8 094 milioane EUR, respectiv o creștere de aproape 2,5% față de 2010, 
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cu o marjă de 323 milioane EUR.

Anumite criterii avute în vedere de Consiliu în abordarea sa de aplicare a unei 
reduceri forfetare a salariilor, ținând cont de actuala pondere a posturilor vacante ar 
putea avea un efect negativ asupra bunei funcționări a instituțiilor. Este important de 
subliniat că, așa cum se solicită în orientările Parlamentului, este necesară o analiză 
individuală pentru fiecare dintre ele.  

Reducerile totale aplicate de Consiliu se cifrează la circa 2% din propunerea inițială a 
Comisiei. Acestea privesc mai ales:
 cheltuielile Comisiei Europene, inclusiv oficiile europene (-80 milioane EUR sau 

-2,1%, dintre care reducerile ce afectează oficiile variază de la -0,75% pentru 

EPSO la -3,15% pentru PMO),

 școlile europene (-13 milioane EUR sau -7,5%),

 Comitetul Economic și Social (CESE) (-14 milioane EUR sau -10,3%),

 Comitetul Regiunilor (COR) (-10 milioane EUR sau -11,2%),

 fondul de pensii (-23 milioane EUR sau -1,8%).

Este de asemenea interesant de remarcat că, în afară de Parlament (în cazul căruia se 
aplică acordul tacit) și de Ombudsman (ale cărui cheltuieli sunt marginale), Consiliu a 
aplicat reduceri foarte mici propriului buget de cheltuieli (doar -1,3%), în timp ce 
reducerile aplicate CESE și COR sunt de peste 10%.

În general, Consiliul dorește să limiteze creșterile pentru toate instituțiile la maximum 
2% cu excepția AEPD, fără crearea de noi posturi cu excepția Consiliului European, 
și respingând totodată includerea în buget a ajustării anuale pentru pensii și salarii de 
1,85%, în așteptarea hotărârii Curții. Acesta nu poate fi un exemplu de bună gestiune 
bugetară, întrucât ajustarea salarială inițială completă de 3,7% propusă în 2009 ar 
putea deveni aplicabilă în cazul în care Curtea de Justiție decide în favoarea Comisiei. 
Ar fi așadar mai prudent ca aceasta să fie deja prevăzută în buget.

Alte reduceri avute în vedere de Consiliu privesc eventuala dată a aderării Croației, pe 
care Consiliul o prevede la 1 iulie 2012. Acest lucru nu corespunde actualului/fostului 
cadru de lucru și Parlamentul ar putea prin urmare să mențină actualul scenariu de 
aderare, de 1 ianuarie 2012. După cum știm, și Comisia a lucrat cu aceeași dată de 1 
ianuarie 2012 în PB și nu a făcut alte comunicări. Este importantă clarificarea în 
detaliu a poziției Consiliului.

8. Agenții

Poziția Consiliului privind agențiile descentralizate ale UE se bazează pe următoarele 
principii referitoare la evoluția creditelor acestora față de 2010:
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 limitarea creșterilor la 1,5% pentru agențiile ce funcționează în mod normal;

 limitarea creșterilor la 3% pentru agențiile ce primesc noi competențe, aprobându-

se doar jumătate din posturile solicitate;

 fără modificări la propunerea Comisiei pentru noile agenții.

Aceasta se adaugă la limitările deja impuse de Comisie de reducere a veniturilor 
alocate agențiilor din surplusurile din anul precedent și din execuția bugetară din anul 
anterior. Această abordare a permis totuși stabilizarea globală a cheltuielilor bugetare 
ale UE cu agențiile descentralizate la 679 milioane EUR, ce au fost reduse în prezent 
la 666 milioane EUR.

În total, bugetul agențiilor a fost redus cu 13,5 milioane EUR în CA și 11,8 milioane 
EUR în CP, față de propunerea inițială a Comisiei. Această discrepanță între creditele 
de angajament și cele de plată provine din reducerile făcute la angajamente, dar nu la 
plățile pentru Agenția Europeană de Mediu și pentru Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară. 

Aceste reduceri afectează aproximativ jumătate (15) din agențiile descentralizate ale 
UE în diverse moduri: deși reducerile propuse pentru majoritatea agențiilor sunt sub 
1%, în cazul Agenției Europene a Căilor Ferate și al Colegiului European de Poliție 
reducerile sunt aproape de 5% sau chiar peste. Reducerile de posturi suplimentare 
privesc 4 posturi AD și 3 AST.

Jumătate din creditele prevăzute inițial pentru Agenția pentru gestionarea operațională 
a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție au 
fost puse în rezervă de Consiliu, considerând că progresele legislative nu vor permite 
agenției să fie operațională până la jumătatea lui 2011.

C. Anexe: 

- Rezumat pe categorie și program CFM, așa cum a fost adoptat de Coreper

- Proiectele de declarații ale Consiliului privind creditele de plată

- Concluziile adoptate la reuniunea trilaterală cu privire la datele și modalitățile 
privind funcționarea comitetului de conciliere

- Procedura bugetară 2011: calendar estimativ
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C. Anexe: 

 Rezumat pe categorie și program CFM, așa cum a fost adoptat de Coreper

Titlul rubricii �i plafon Buget 2010 Proiectul de buget 2011 Pozi�ia Consiliului 2011 Diferen�e (Consiliu/PB)
Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i

1:  Cre�tere durabilă 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000 -0,07% -1.966.140.000
-

3,60%

63.974.000.000 Marjă* 67.053.946 113.603.946
1.1:  Competitivitate pentru cre�tere economică �i 
ocuparea for�ei de muncă 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000 -0,35% -891.140.000

-
7,36%

12.987.000.000 Marjă* 50.147.730 96.697.730

Al �aptelea program-cadru pentru cercetare 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000 -0,33% -555.515.000
-

7,92%

(inclusiv cel de-al �aselea program-cadru
pentru cercetare de dezafectare a centralelor nucleare  255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
din Slovacia, Lituania, Bulgaria)
Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării 
economice 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000

-
100%

Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării 
economice 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Dezafectare (Cercetare directă) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0
TEN 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000 -0,09% -110.580.000 -11,82

Galileo 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000 -0,74% -1.450.000
-

0,26%

Marco Polo 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000 -0,21% -9.140.000 -27,15

Învă�are de-a lungul vie�ii �i Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000 -0,02% -33.700.000
-

3,13%

PCI Spirit antreprenorial �i inovare 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000 -0,41% -65.300.000 -40,04

PCI Sprijin pentru politica TIC 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51

PCI Energie inteligentă 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000 -0,63% -6.700.000 -12,57

Agenda politicii sociale 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000 -1,07% -13.550.000
-

7,74%
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Titlul rubricii �i plafon Buget 2010 Proiectul de buget 2011 Pozi�ia Consiliului 2011 Diferen�e (Consiliu/PB)
Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i

Vamă 2013 �i Fiscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0

Agen�ii descentralizate 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000 -1,28% -3.045.000
-

1,28%

Alte ac�iuni �i programe 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000 -2,48% -27.160.000
-

7,86%

1.2:  Coeziune pentru cre�tere economică �i 
ocuparea for�ei de muncă 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000

-
2,53%

50.987.000.000 Marjă 16.906.216 16.906.216

Obiectivul „Convergen�ă” 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0
Obiectivul „Competitivitate regională �i ocuparea for�ei 
de muncă” 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000

-
9,47%

obiectiv

Obiectivul „Cooperarea teritorială europeană” 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-

5,58%

Asisten�a tehnică 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Fondul de coeziune 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-

3,55%

Alte ac�iuni �i programe 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2:  Conservarea �i gestionarea resurselor naturale 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651 -0,80% -820.707.600
-

1,41%

60.338.000.000 Marjă 851.751.611 1.326.398.262

Pie�ele agricole 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600 -1,06% -460.812.600
-

1,06%

Pie�ele produselor piscicole 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Sănătatea animalelor �i domeniul fitosanitar 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000 -2,73% -14.875.000
-

5,88%

Dezvoltare rurală 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00% -143.465.000
-

1,07%

Fondul european pentru pescuit 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051 -0,04% -143.050.000 -29,26

Gestionarea domeniului piscicol �i acorduri 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000 -0,64% -5.095.000
-

2,03%

interna�ionale
LIFE + 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000 -0,48% -53.100.000 -19,8
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Titlul rubricii �i plafon Buget 2010 Proiectul de buget 2011 Pozi�ia Consiliului 2011 Diferen�e (Consiliu/PB)
Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i

Agen�ii descentralizate 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000 -1,06% -310.000
-

0,71%

Alte ac�iuni �i programe 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0

3:  Cetă�enie, libertate, securitate �i justi�ie 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000 -0,60% -68.915.000
-

4,62%

1.889.000.000 Marjă 85.930.260 96.680.260

3.1:  Libertate, securitate �i justi�ie 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000 -0,96% -49.610.000
-

5,82%

1.206.000.000 Marjă 70.747.260 81.657.260

Solidaritatea �i gestionarea fluxurilor de migra�ie 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000 -0,20% -27.700.000
-

6,43%

Securitate �i protec�ia libertă�ilor 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-

6,45%

Drepturi fundamentale �i justi�ie 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000 -0,38% -4.300.000
-

6,62%

Agen�ii descentralizate 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000 -3,31% -8.360.000
-

3,47%

Alte ac�iuni �i programe 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000 -1,69% -4.950.000 -10,16

3.2:  Cetă�enie 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02% -19.305.000
-

3,02%

683.000.000 Marjă 15.183.000 15.023.000

Programul Sănătate publică �i protec�ia consumatorilor 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Cultura 2007 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-

7,77%

Tineret în ac�iune 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-

0,21%

Media 2007 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000 -0,20% -225.000
-

0,22%

Europa pentru cetă�eni 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000 -0,11% -30.000
-

0,14%

Instrumentul financiar de protec�ie civilă 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-

11,44% -6.100.000 -33,24

Ac�iuni de presă �i comunicare 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-

1,74%

Fondul european de solidaritate 0 0 0 0 0 0 0 0
Agen�ii descentralizate 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000 -1,19% 0



DT\824384RO.doc 13/20 PE445.756v01-00

RO

Titlul rubricii �i plafon Buget 2010 Proiectul de buget 2011 Pozi�ia Consiliului 2011 Diferen�e (Consiliu/PB)
Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i

Alte ac�iuni �i programe 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000 12,38% 750.000 1,69%

4:  UE ca actor mondial 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000 -1,09% -590.899.000
-

7,77%

8.430.000.000 Marjă* 70.330.623 164.070.623

Instrumentul de asisten�ă pentru preaderare 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000 -3,16% -195.909.000 -12,94

Instrumentul pentru �ările industrializate (ITI) 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000 -3,98% -6.000.000 -29,85

Democra�ie �i drepturile omului (IEDDO) 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000 -0,61% -31.000.000 -20,85
Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate 
nucleară 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
Instrumentul pentru �ările industrializate (ITI+) 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0

Instrumentul european de vecinătate �i de parteneriat 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000 -0,07% -26.200.000
-

1,94%

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000 -0,61% -61.000.000
-

2,70%

Instrumentul de stabilitate 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000 -0,41% -45.200.000 -21,83

Ajutor umanitar 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000 -0,06% -500.000
-

0,06%

Asisten�ă macroeconomică 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-

13,06% -15.500.000 -14,98

Politica externă �i de securitate comună (PESC) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
Garan�iile Uniunii Europene pentru opera�iunile de 
credit 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Rezervă pentru ajutoare de urgen�ă 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-

100%

Agen�ii descentralizate 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000 -0,45% -90.000
-

0,45%

Alte ac�iuni �i programe 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000 -0,50% -6.500.000
-

1,43%

5:  Administra�ie 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732 -1,96% -162.146.732
-

1,96%

8.334.000.000 Marjă* 160.625.711 322.772.443

Comisie 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800 -2,15% -79.609.800
-

2,15%
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Titlul rubricii �i plafon Buget 2010 Proiectul de buget 2011 Pozi�ia Consiliului 2011 Diferen�e (Consiliu/PB)
Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i Angajamente Plă�i

Pensii (toate institu�iile) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000 -1,78% -22.661.000
-

1,78%

�colile europene  154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000 -7,44% -12.903.000
-

7,44%

Parlamentul European 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Consiliul 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000 -1,29% -8.425.000
-

1,29%

Curtea de Justi�ie 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560 -3,16% -10.904.560
-

3,16%

Curtea de Conturi 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769 -1,78% -2.613.769
-

1,78%

Comitetul Economic �i Social 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-

10,33% -14.375.299 -10,33

Comitetul Regiunilor 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-

11,23% -10.224.672 -11,23

Ombudsmanul European 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Autoritatea Europeană pentru Protec�ia Datelor 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632 -5,45% -429.632
-

5,45%

Buget total 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383 -0,55% -3.608.808.332
-

2,77%

Plafon global CFM   131.487.000.000 Marja globală 1.235.692.151 2.023.525.534

* NOTĂ cu privire la marje:
   - Marja pentru rubrica 1 (subrubrica 1a) nu ia în considerare creditele referitoare la Fondul european pentru adaptare la globalizare (500 milioane EUR).
   - Marja pentru rubrica 2 include transferul de la modulare la dezvoltare rurală �i de la bumbac la vin pentru restructurare în respectivele regiuni (3 150,4 milioane EUR).
   - Marja pentru rubrica 4 nu ia în considerare creditele referitoare la Rezerva pentru ajutoare de urgen�ă (253,9 miliaone EUR).
   - Marja pentru rubrica 5 ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar multianual 2007-2013 pentru suma de 82 milioane EUR privind contribu�iile personalului la 

sistemul de pensii.
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Proiectele de declarații ale Consiliului privind creditele de plată

1. Credite de plată

„Consiliul invită Comisia să prezinte un buget rectificativ în cazul în care creditele 
incluse în bugetul pentru 2011 s-ar dovedi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor 
prevăzute la subrubrica 1a (Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă), la subrubrica 1b (Coeziune pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă), la rubrica 2 (Conservarea și gestionarea resurselor naturale) și la 
rubrica 4 (UE ca actor mondial).”

2. Procedura specifică privind creditele de plată de la subrubrica 1b

„Consiliul îndeamnă Comisia să prezinte până cel mai târziu la sfârșitul lunii 
septembrie 2011 statisticile cele mai recente privind situația și estimările relative la 
creditele de plată de la subrubrica 1b (Coeziune pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă) și, după caz, să prezinte un proiect de buget rectificativ în acest sens.

Consiliul își va prezenta poziția cu privire la proiectul de buget rectificativ cât mai 
curând posibil și pentru a evita orice decalaje ale creditelor de plată.”
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Concluziile adoptate la reuniunea trilaterală cu privire la datele și modalitățile 
privind funcționarea comitetului de conciliere

Datele și modalitățile pentru funcționarea Comitetului de conciliere în 2010

Parlamentul European, Consiliul și Comisia reiterează declarația comună din 30 
noiembrie 2009 privind măsurile tranzitorii și îndeosebi punctul 7, prin care au 
convenit asupra definirii principiilor și modalităților pentru organizarea comitetului de 
conciliere. 

În acest sens, au convenit asupra următoarelor date-cheie pentru 2010:

1. Convocarea unei reuniuni trilaterale la 11 octombrie înainte de lectura în 
Parlamentul European;

2. În conformitate cu prevederile articolului 314 alineatul (4) litera (c) din TFUE, 
Comitetul de conciliere va fi convenit, după caz, la 26 octombrie, perioada de 21 de 
zile prevăzută la articolul 314 expirând la 15 noiembrie 2010 inclusiv, în conformitate 
cu calendarul pragmatic aprobat în declarația comună menționată mai sus;

3. Comitetul de conciliere se va reuni la 27 octombrie după-amiaza în clădirea 
Parlamentului European, iar la 11 noiembrie în clădirea Consiliului; reuniunile 
comitetului de conciliere vor fi pregătite cu ocazia reuniunilor trilaterale ce vor avea 
loc la 27 octombrie dimineața, 4 noiembrie și 8 noiembrie; reuniunile trilaterale 
suplimentare por fi convocate în perioada de conciliere de trei săptămâni.

Părțile convin și asupra modalităților din anexă pentru funcționarea comitetului de 
conciliere.
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Anexă privind datele și modalitățile pentru funcționarea comitetului de 
conciliere 2010

1. În cazul în care Parlamentul European votează amendamente la poziția 
Consiliului, președintele Consiliului ia act de diferențele dintre pozițiile celor 
două instituții în ședința plenară de după votare. În acord cu Președintele 
Consiliului, Președintele Parlamentului European trimite o scrisoare de 
convocare a comitetului de conciliere înainte de sfârșitul săptămânii 42. În cazul 
în care Consiliul nu aprobă toate amendamentele votate de Parlamentul 
European, acest lucru se confirmă printr-o scrisoare trimisă de Consiliu la 25 
octombrie 2010.

2. Se va pune la dispoziția comitetului de conciliere un set comun de documente 
(documente spre considerare) de comparare a diverselor etape ale procedurii 
bugetare5. Setul include o prezentare „linie cu linie”, totalurile rubricilor din 
cadrul financiar și un document consolidat cu sume și note pentru toate liniile 
bugetare considerate „deschise” din punct de vedere tehnic. Fără a aduce 
atingere deciziei finale a comitetului de conciliere, un document specific va 
conține toate liniile bugetare considerate închise din punct de vedere tehnic6. 
Aceste documente se clasifică conform nomenclatorului bugetar.

La documentele spre considerare se anexează și alte documente, spre a fi 
consultate de comitetul de conciliere7.

3. Prima reuniune a comitetului de conciliere ar putea defini subiectele de negociat 
și aspectele ce urmează a fi dezbătute în reuniunile trilaterale. Tot cu această 
ocazie ar putea fi confirmată lista liniilor bugetare considerate închise din punct 
de vedere tehnic, deși acordul rămâne condiționat de finalizarea tuturor 
negocierilor.

Aspectele identificate în prima reuniune a Comitetului de conciliere și alte 
aspecte pendinte sunt dezbătute în reuniunile trilaterale, în vederea convenirii 
unei poziții comune în cadrul ultimei reuniuni a comitetului de conciliere.

Reuniunile trilaterale ar putea fi organizate tematic, inclusiv pe rubrici ale 

                                               
5 Diversele etape includ: bugetul 2010 (inclusiv bugetele rectificative adoptate); proiectul inițial 

de buget; poziția Consiliului privind proiectul de buget; amendamentele Parlamentului 
European la poziția Consiliului și scrisorile rectificative ale Comisiei (dacă nu vor fi fost deja 
aprobate de toate instituțiile).

6 O linie bugetară considerată închisă din punct de vedere tehnic este o linie pentru care nu există 
niciun dezacord între pozițiile Consiliului și Parlamentului European și pentru care nu a fost 
prezentată nicio scrisoare rectificativă.

7 Inclusiv o scrisoare de executabilitate a Comisiei referitoare la poziția Consiliului și 
amendamentele Parlamentului European; o scrisoare rectificativă pentru agricultură (și eventual 
alte domenii); posibil, nota din toamnă cu privire la sistemul de avertizare privind previziunile 
bugetare elaborată de Comisie; eventuale scrisori din partea altor instituții cu privire la poziția 
Consiliului și la amendamentele Parlamentului European.
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cadrului financiar multianual. Concluziile preliminare sunt convenite în timpul 
sau imediat după fiecare reuniune trilaterală, simultan cu ordinea de zi a 
următoarei reuniuni. Proiectul de concluzii este finalizat de instituția ce 
găzduiește reuniunea și este considerat aprobat la 24 de ore, fără a aduce 
atingere deciziei finale a comitetului de conciliere.

La cea de-a doua reuniune a comitetului de conciliere vor fi disponibile 
concluziile reuniunilor trilaterale și un document spre aprobare, conținând liniile 
bugetare pentru care a fost găsit un acord preliminar în timpul reuniunilor 
trilaterale.

4. Comitetul de conciliere poate adopta concluzii și posibile declarații comune. De 
asemenea, va conveni asupra textului comun ce va include un document juridic 
introductiv și anexe8.

Textul comun va fi tradus în toate limbile (de către serviciile Parlamentului 
European) și depus spre aprobare de către cele două componente ale autorității 
bugetare în termen de 14 zile.

Bugetul va fi finalizat după adoptarea textului comun de către cele două 
componente ale autorității bugetare prin integrarea anexelor textului comun cu 
liniile bugetare nemodificate în timpul procedurii de conciliere.

5. Instituția ce găzduiește reuniunea (trilaterală sau de conciliere) asigură 
interpretarea, cu regim lingvistic complet în cazul reuniunilor comitetului de 
conciliere și cu regim lingvistic ad-hoc în cazul reuniunilor trilaterale.

Instituția ce găzduiește reuniunea asigură reproducerea și distribuirea 
documentelor de lucru.

Serviciile celor trei instituții cooperează pentru înregistrarea rezultatelor 
negocierilor în vederea finalizării documentelor comune.

________________________

                                               
8 Anexele la textul comun vor include sumele linie cu linie pentru toate posturile bugetare, totalul 

pe rubricile cadrului financiar, un document consolidat (sumele și textul final al tuturor liniilor 
modificate în timpul concilierii), lista liniilor nemodificate comparativ cu proiectul de buget sau 
poziția Consiliului.
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Procedura bugetară 2011: calendar estimativ

VALABIL LA 9 IULIE 
2010

SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂŢI

Săptămâna 26 (28 iunie – 2 
iulie) 

- 30 iunie: Reuniunea trilaterală

Săptămâna 28 (15-16 iulie)
- 8 iulie: Coreper
- 13 august: Consiliu Buget 

Săptămâna 36 (6-10 
septembrie)

- 7 sau 8 septembrie: Prezentare de către ministru a 
poziției Consiliului în ședința plenară

- 8 septembrie (12.00): Data limită de depunere a 
amendamentelor în ședință plenară de către comisii și 
deputați (40 de semnături)

- 8 septembrie (12.00): Data limită de depunere a 
amendamentelor la COBU de către deputați individuali (cu 
mai puțin de 40 de semnături)

Săptămâna 37
(13-17 septembrie)

- 15 septembrie (12.00): Data limită de depunere a 
amendamentelor în ședința plenară de către grupurile 
politice

Săptămâna 40 (4 – 8 
octombrie)

- 4, 5, 7 octombrie: Reuniunea Comisiei BUDG: sfârșitul 
votării amendamentelor & rezoluție

Săptămâna 41 
(11-15 octombrie)

- 11 octombrie: Reuniunea trilaterală

Săptămâna 42 
(18-22 octombrie)

- 20 octombrie: Votare în PE
- Comisia prezintă Scrisoarea rectificativă privind 

cheltuielile agricole
- După votare, posibilă declarație a ministrului în ședință 

plenară prin care „se ia act de diferențele dintre pozițiile 
Consiliului și PE”

- 22 octombrie: Președintele PE trimite scrisoarea de 
convocare a comitetului de conciliere
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SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂŢI

Săptămâna 43 (25 – 29 
octombrie)

- 25 octombrie: Trimiterea de către Consiliu a scrisorii 
oficiale de acceptare/neacceptare a amendamentelor PE

- 27 octombrie dimineața: Comisia BUDG:
- eventuală reuniune trilaterală

- 27 octombrie după-amiaza: Deschiderea oficială a 
lucrărilor comitetului de conciliere (art. 314 alineatul (4) 
din TFUE) de către președintele PE (în clădirea PE) (ora 
exactă urmează a fi confirmată)

Săptămâna 44 
(1-5 noiembrie)

(4 nov?) Reuniunile pregătitoare (raportorii)

- 4 noiembrie: Reuniunea trilaterală (formatul urmează a fi 
definit)

Săptămâna 45 
(8-12 noiembrie)

- 8 noiembrie: Reuniunea trilaterală 
- 9 noiembrie: Comisia BUDG
- 11 noiembrie: Cea de-a doua reuniune a comitetului de 

conciliere (clădirea Consiliului) 

 Sfârșitul procedurii de conciliere  

Săptămâna 46 
(15-19 noiembrie)

- PE: elaborarea poziției grupurilor politice privind textul 
comun

- 15 noiembrie: Reuniunea trilaterală (dacă este necesară)

Săptămâna 47 (22-26 
noiembrie)

- Aprobarea textului comun de către Parlament și Consiliu 


