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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere faptul că în mod repetat ¾ din majoritatea deputaților au votat în favoarea 
schimbării situației actuale în care Parlamentul își desfășoară activitatea în trei locuri, 
adică în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind 
proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 – toate 
secțiunile1, în Rezoluția sa din 6 februarie 2013 referitoare la orientările pentru procedura 
bugetară 2014, secțiunile care nu privesc Comisia2 și în Decizia sa din 10 mai 2012 
privind descărcarea de gestiune 2010: Bugetul general al UE, Parlamentul European3,

A. întrucât estimările Parlamentului pentru 2014 prevăd un buget total de 1 808 144 206 
EUR, costurile legate direct de răspândirea activității fiind estimate la 180 000 000 EUR;

B. întrucât timpul petrecut în 2011 pentru deplasarea la sesiunile plenare s-a ridicat la 69 562 
de zile pentru funcționari și ceilalți agenți și la 31 316 zile pentru asistenții parlamentari 
acreditați, cu un cost de 16 652 490 EUR pentru funcționari și ceilalți agenți și de 5 944 
724 EUR pentru asistenții parlamentari acreditați;

C. întrucât aceste cifre nu se referă la costurile deplasărilor pentru fiecare grup politic 
(estimate la cel puțin alte 5 milioane EUR) sau pentru personalul celorlalte instituții ale 
UE care ia parte la sesiunile plenare și nici nu iau în considerare alte costuri legate de 
această răspândire, precum timpul de muncă pierdut, plățile pentru orele suplimentare 
lucrate, costurile suplimentare suportate de personal, precum cele pentru bone, și 
posibilele diferențe între costurile de deplasare pentru deputați (care s-au ridicat în total la 
72 103 309 EUR în 2012) din cauza diferitelor mijloace de transport și a diferitelor rute 
care trebuie folosite pentru a ajunge la fiecare loc de desfășurare a activității,

1. solicită administrației să realizeze o analiză a sumelor care ar putea fi economisite dacă 
Parlamentul și-ar desfășura activitatea într-un singur loc; solicită ca această analiză să 
includă nu numai costurile structurale (costuri legate de clădiri, întreținere, securitate, 
asigurări, energie, impactul asupra mediului, deplasări, logistică, restaurante etc.), ci și 
costurile conexe;

2. este de acord cu faptul că Parlamentul ar fi mai eficient și mai rentabil dacă ar avea sediul 
într-un singur loc; decide, prin urmare, să propună modificarea tratatelor în temeiul 
articolului 48 din TUE.

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0359.
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0048.
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0155.


