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ACORD INTERINSTITUŢIONAL

ÎNTRE

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIU ŞI

COMISIE

PRIVIND COOPERAREA ÎN CHESTIUNI BUGETARE

ŞI BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ
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PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA 

EUROPEANĂ,

denumite în continuare „instituţiile”,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Obiectivul prezentului acord, încheiat în temeiul articolului 295 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), este de a îmbunătăţi 

funcţionarea procedurii bugetare anuale, precum şi cooperarea între instituţii privind 

chestiunile bugetare şi buna gestiune financiară.

2. Acordul este obligatoriu pentru toate instituţiile pentru toată perioada în care este în vigoare.

3. Prezentul acord nu aduce atingere competenţelor bugetare ale instituţiilor, astfel cum au fost 

stabilite în tratate, în Regulamentul (UE) nr. …/2010 al Consiliului de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 2007-20131* (denumit în continuare „Regulamentul 

privind CFM”) şi în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind 

regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (denumit în 

continuare „Regulamentul financiar”)2.

4. Orice modificare a dispoziţiilor prezentului acord necesită consimţământul tuturor 

instituţiilor.

                                               
1 JO L , p. .
* JO: A se introduce la punctul 3 de mai sus numărul de publicare, iar în nota de subsol 

corespunzătoare data adoptării şi referinţa de publicare ale regulamentului din 
documentul 16973/10.

2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
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5. Prezentul acord este format din trei părţi:

– partea I cuprinde dispoziţii complementare privind cadrul financiar multianual şi 

instrumentele speciale care nu sunt incluse în cadrul financiar;

– partea II se referă la colaborarea interinstituţională pe durata procedurii bugetare;

– partea III cuprinde dispoziţii referitoare la buna gestiune financiară a fondurilor Uniunii 

Europene (denumite în continuare „fondurile UE”).

6. Prezentul acord intră în vigoare în aceeaşi zi ca şi Regulamentul privind CFM şi înlocuieşte

Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie 

privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1.

PARTEA I

DISPOZIŢII COMPLEMENTARE PRIVIND

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL ŞI INSTRUMENTELE SPECIALE

Informaţii complementare

7. Informaţiile privind operaţiunile care nu sunt incluse în bugetul general al Uniunii Europene 

şi evoluţia previzibilă a diverselor categorii de resurse proprii ale Uniunii sunt prezentate, cu 

titlu orientativ, în tabele separate. Aceste informaţii vor fi actualizate în fiecare an, odată cu 

documentele care însoţesc proiectul de buget.

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
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Actualizarea previziunilor pentru creditele de plată după 2013

8. În 2010, Comisia va actualiza previziunile pentru creditele de plată pentru perioada de 

după 2013. Actualizarea respectivă va ţine seama de execuţia reală a creditelor bugetare de 

angajament şi a creditelor bugetare de plată, precum şi de previziunile privind execuţia. Se 

vor avea în vedere, de asemenea, normele stabilite pentru a se asigura o evoluţie ordonată a 

creditelor de plată în raport cu creditele de angajament şi cu previziunile privind creşterea 

venitului naţional brut al Uniunii Europene.

Rezerva pentru ajutor de urgenţă

9. Rezerva pentru ajutoare de urgenţă este înscrisă în bugetul general al Uniunii Europene ca 

provizion.

Atunci când Comisia consideră că este necesar să se apeleze la rezervă, aceasta prezintă celor 

două componente ale autorităţii bugetare o propunere de transfer din rezervă la liniile 

bugetare corespunzătoare.

Cu toate acestea, orice propunere a Comisiei care vizează transferarea de resurse din rezervă 

trebuie să fie precedată de o analiză a posibilităţilor de realocare a creditelor.

În cazul unui dezacord, va fi iniţiată o procedură de trilog.

Transferurile vor fi efectuate în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul financiar.
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Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

10. Atunci când sunt îndeplinite condiţiile de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii 

Europene, aşa cum este prevăzut în actul de bază relevant, Comisia prezintă o propunere de 

utilizare a acestuia. Atunci când există posibilitatea de a se efectua realocări ale creditelor la 

rubricile care necesită cheltuieli suplimentare, Comisia le ia în considerare la elaborarea 

propunerii necesare, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin utilizarea instrumentului 

bugetar adecvat. Decizia de mobilizare a fondului respectiv va fi adoptată de comun acord de 

cele două componente ale autorităţii bugetare. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, iar

Parlamentul European hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi trei cincimi din 

voturile exprimate.

În cazul unui dezacord, va fi iniţiată o procedură de trilog.

Instrumentul de flexibilitate

11. Comisia va prezenta o propunere de utilizare a instrumentului de flexibilitate prevăzut de 

Regulamentul privind CFM după ce va fi examinat toate posibilităţile de realocare a creditelor 

la rubrica în cadrul căreia sunt necesare cheltuieli suplimentare.

Propunerea va identifica nevoile care trebuie acoperite şi suma necesară. Propunerea poate fi 

prezentată, pentru orice exerciţiu financiar, în cursul procedurii bugetare.

Decizia de utilizare a instrumentului de flexibilitate va fi adoptată de comun acord de către 

cele două componente ale autorităţii bugetare. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, iar

Parlamentul European hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi trei cincimi din 

voturile exprimate.

Obţinerea unui acord se va realiza în cadrul procedurii bugetare anuale.
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Fondul european de adaptare la globalizare

12. Atunci când vor fi îndeplinite condiţiile de mobilizare a Fondului european de ajustare la 

globalizare, astfel cum sunt prevăzute în actul de bază relevant, Comisia va prezenta o 

propunere de utilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a fondului respectiv va fi adoptată de 

comun acord de cele două componente ale autorităţii bugetare. Consiliul hotărăşte cu 

majoritate calificată, iar Parlamentul European hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl 

compun şi trei cincimi din voturile exprimate.

În acelaşi timp cu prezentarea propunerii de decizie pentru mobilizarea fondului, Comisia va 

prezenta celor două componente ale autorităţii bugetare o propunere de transfer către liniile 

bugetare relevante. În cazul unui dezacord, va fi iniţiată o procedură de trilog.

Transferurile aferente fondului vor fi efectuate în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din 

Regulamentul financiar.

Marja de rezervă

13. Mobilizarea marjei de rezervă sau a unei părţi a acesteia, prevăzută de Regulamentul privind 

CFM, este propusă de către Comisie, după analizarea atentă a tuturor celorlalte posibilităţi 

financiare. Propunerea Comisiei de utilizare a marjei de rezervă va fi însoţită de o propunere 

de realocare a unei sume semnificative, astfel cum demonstrează analiza, în cadrul bugetului 

existent.
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Decizia de mobilizare a marjei de rezervă se adoptă de comun acord de cele două componente 

ale autorităţii bugetare. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, iar Parlamentul European 

hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun şi trei cincimi din voturile exprimate.

14. Utilizarea marjei de rezervă nu va conduce la credite de plată suplimentare în 2011.

PARTEA II

ÎMBUNĂTĂŢIREA COLABORĂRII INTERINSTITUŢIONALE

ÎN CURSUL PROCEDURII BUGETARE

A. Procedura de colaborare interinstituţională

15. Detaliile privind colaborarea interinstituţională în chestiuni bugetare sunt prezentate în anexă.

B. Încorporarea dispoziţiilor financiare în actele legislative

16. Fiecare act legislativ privind un program multianual adoptat prin procedura legislativă 

ordinară va conţine o dispoziţie în cadrul căreia autoritatea legislativă stabileşte pachetul 

financiar aferent programului.

Suma respectivă va constitui, pentru autoritatea bugetară, referinţa principală în cursul 

procedurii bugetare anuale.
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La întocmirea proiectului de buget, autoritatea bugetară şi Comisia se angajează să nu se abată 

cu mai mult de 5 % de la suma respectivă pentru întreaga durată a programului în cauză, cu 

excepţia cazului în care apar circumstanţe noi, obiective şi de lungă durată, ale căror motive 

sunt identificate explicit şi precis, ţinându-se seama de rezultatele obţinute prin punerea în 

aplicare a programului, în special pe baza evaluărilor. Orice majorare rezultată din astfel de 

variaţii trebuie să se încadreze în plafonul existent la rubrica respectivă, fără a aduce atingere 

utilizării instrumentelor menţionate în Regulamentul privind CFM şi în prezentul acord.

Prezentul punct nu se aplică creditelor pentru coeziune adoptate prin procedura legislativă 

ordinară şi prealocate pentru fiecare stat membru, care cuprind un pachet financiar pentru 

întreaga durată a programului.

17. Actele legislative referitoare la programele multianuale care nu fac obiectul procedurii 

legislative ordinare nu vor conţine o „sumă considerată necesară”.

În cazul în care Consiliul doreşte să includă o referinţă financiară, aceasta va fi considerată ca 

ilustrând voinţa autorităţii legislative şi nu va aduce atingere competenţelor autorităţii 

bugetare, astfel cum sunt definite în TFUE. Această dispoziţie va fi menţionată în toate actele 

legislative care includ o astfel de referinţă financiară.

În cazul în care suma în cauză a făcut obiectul unui acord în temeiul procedurii de conciliere 

prevăzute în Declaraţia comună a Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei 

din 4 martie 19751, aceasta va fi considerată ca sumă de referinţă în sensul punctului 16 din 

prezentul acord.

                                               
1 JO C 89, 22.4.1975, p. 1.
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C. Cheltuieli privind acorduri în domeniul pescuitului

18. Următoarele norme specifice vor reglementa cheltuielile legate de acordurile în domeniul 

pescuitului.

Comisia se angajează să informeze în mod regulat Parlamentul European cu privire la 

pregătirea şi desfăşurarea negocierilor, inclusiv în ceea ce priveşte implicaţiile bugetare.

În cursul procesului legislativ privind acordurile în domeniul pescuitului, instituţiile se 

angajează să depună toate eforturile pentru a asigura executarea tuturor procedurilor în cel 

mai scurt timp.

Sumele prevăzute în buget pentru noile acorduri sau pentru reînnoirea acordurilor care intră în 

vigoare după data de 1 ianuarie a exerciţiului bugetar aferent sunt trecute în rezervă.

În cazul în care creditele aferente acordurilor în domeniul pescuitului (inclusiv rezerva) se 

dovedesc insuficiente, Comisia va furniza autorităţii bugetare informaţiile necesare în vederea 

unui schimb de opinii sub forma unui trilog, eventual simplificat, privind cauzele situaţiei şi 

măsurile care ar putea fi adoptate în cadrul procedurilor stabilite. Dacă este cazul, Comisia va 

propune măsuri adecvate.

În fiecare trimestru, Comisia va prezenta autorităţii bugetare informaţii detaliate privind 

punerea în aplicare a acordurilor în vigoare şi previziunile financiare pentru restul exerciţiului.



INT/FIN/ro 10

D. Finanţarea politicii externe şi de securitate comună (PESC)

19. Suma destinată măsurilor de urgenţă nu poate depăşi 20 % din suma totală alocată capitolului 

bugetar PESC.

20. În fiecare an, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 

(denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) va consulta Parlamentul European cu privire la 

un document prospectiv, care va fi transmis până la data de 15 iunie a exerciţiului în cauză şi 

în care sunt prezentate principalele aspecte şi opţiunile de bază ale PESC, inclusiv implicaţiile 

financiare asupra bugetului general al Uniunii Europene, precum şi o evaluare a măsurilor 

lansate în exerciţiul n-1. În plus, Înaltul Reprezentant va asigura informarea Parlamentului 

European prin organizarea, de cel puţin cinci ori pe an, a unor reuniuni comune de consultare, 

în cadrul dialogului politic regulat privind PESC, care urmează să fie convenite, cel târziu, în 

cadrul comitetului de conciliere. Participarea la reuniunile respective este după cum urmează:

– pentru Parlamentul European, birourile celor două comisii în cauză;

– pentru Consiliu, preşedintele Comitetului politic şi de securitate.

Comisia va fi invitată să ia parte la aceste reuniuni.

Ori de câte ori Consiliul adoptă o decizie în domeniul PESC care presupune cheltuieli, Înaltul 

Reprezentant va trimite Parlamentului European în cel mai scurt timp şi, în orice caz, în 

termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la adoptarea deciziei finale, o estimare a costurilor 

preconizate (denumită în continuare „fişa financiară”), în special a costurilor privind 

calendarul, personalul angajat, utilizarea spaţiilor şi a altor infrastructuri, echipamentele de 

transport, nevoile de formare profesională şi măsurile de securitate.
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Comisia va informa trimestrial autoritatea bugetară cu privire la punerea în aplicare a 

acţiunilor PESC şi la previziunile financiare pentru restul exerciţiului.

PARTEA III

BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ A FONDURILOR UE

A. Programarea financiară

21. Comisia va prezenta de două ori pe an, prima dată în mai/iunie (împreună cu documentele 

care însoţesc proiectul de buget) şi a doua oară în decembrie/ianuarie (după adoptarea 

bugetului), o programare financiară completă pentru rubricile 1a, 2 (pentru mediu şi 

pescuit), 3a, 3b şi 4 din cadrul financiar. Documentul respectiv, structurat pe rubrici, domenii 

de politică şi linii bugetare, trebuie să identifice:

(a) legislaţia în vigoare, cu o distincţie între programele multianuale şi acţiunile anuale:

– pentru programele multianuale, Comisia trebuie să menţioneze procedura prin 

care au fost adoptate (procedura legislativă ordinară şi cea specială), durata 

acestora, sumele de referinţă, partea alocată pentru cheltuieli administrative;
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– pentru acţiunile anuale (proiecte pilot, acţiuni pregătitoare, agenţii) şi pentru 

acţiunile finanţate în cadrul prerogativelor sale, Comisia trebuie să furnizeze 

estimări multianuale şi să comunice (pentru proiecte pilot şi acţiuni pregătitoare) 

marjele rămase în cadrul plafoanelor autorizate stabilite la articolul 32 din 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 

al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 

Comunităţilor Europene1;

(b) propunerile legislative în curs: propunerile Comisiei în curs de examinare, cu precizarea 

liniei bugetare (nivel inferior), a capitolului şi a domeniului de politică. Ar trebui găsit 

un mecanism de actualizare a tabelelor de fiecare dată când se adoptă o nouă propunere 

în vederea evaluării consecinţelor financiare.

Comisia trebuie să ia în considerare modalităţile de realizare a unui sistem de referinţe 

încrucişate între programarea financiară şi programarea legislativă a acesteia pentru a emite 

previziuni mai precise şi mai fiabile. Pentru fiecare propunere legislativă, Comisia trebuie să 

indice dacă aceasta este sau nu inclusă în programarea pentru perioada mai-decembrie. 

Autoritatea bugetară trebuie informată în special cu privire la:

(a) toate noile actele legislative adoptate, dar neincluse în documentul pentru perioada mai-

decembrie (cu sumele corespunzătoare);

(b) toate propunerile legislative în curs de adoptare, prezentate, dar neincluse în documentul 

pentru perioada mai-decembrie (cu sumele corespunzătoare);

                                               
1 JO L 357, 31.12.2002, p. 1.
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(c) legislaţia prevăzută în programul de lucru legislativ anual al Comisiei, indicându-se 

acţiunile susceptibile de a avea un impact financiar (da/nu).

Comisia trebuie să menţioneze, ori de câte ori este cazul, reprogramarea generată de noile 

propuneri legislative.

B. Agenţii şi şcoli europene

22. La prezentarea propunerii sale de creare a unei noi agenţii, Comisia va evalua implicaţiile 

bugetare pentru capitolul de cheltuieli în cauză. Pe baza informaţiilor respective şi fără a 

aduce atingere procedurilor legislative care reglementează înfiinţarea agenţiei, cele două 

componente ale autorităţii bugetare se angajează, în cadrul cooperării bugetare, să ajungă în 

timp util la un acord cu privire la finanţarea agenţiei.

O procedură similară trebuie aplicată atunci când se are în vedere crearea unei noi Şcoli 

europene.

Se vor aplica următoarele etape procedurale:

– în primul rând, Comisia va prezenta în mod sistematic orice propunere de înfiinţare a 

unei noi agenţii primului trilog care urmează după adoptarea propunerii, va prezenta 

situaţia financiară care însoţeşte actul legislativ care propune crearea agenţiei şi va 

ilustra consecinţele acesteia pentru perioada rămasă a programării financiare;
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– în al doilea rând, ţinând seama de progresele realizate în cadrul procesului legislativ şi 

cu condiţia ca fiecare componentă a autorităţii bugetare să fie în măsură să adopte o 

poziţie privind consecinţele financiare ale propunerii înainte de adoptarea actului 

legislativ, crearea noii agenţii va fi inclusă pe ordinea de zi a următorului trilog (care, în 

cazuri urgente, va urma o procedură simplificată) în vederea ajungerii la un acord 

privind finanţarea;

– în al treilea rând, acordul la care s-a ajuns în cursul unui trilog va fi confirmat printr-o 

declaraţie comună, sub rezerva aprobării de către fiecare componentă a autorităţii 

bugetare în conformitate cu regulamentul propriu de procedură.

C. Instrumente financiare noi

23. Instituţiile sunt de acord că introducerea unor mecanisme de cofinanţare este necesară în 

vederea consolidării efectului de levier al bugetului general al Uniunii Europene prin creşterea 

stimulentelor de finanţare.
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Acestea sunt de acord să încurajeze dezvoltarea unor instrumente financiare multianuale 

adecvate care să joace un rol de catalizator pentru investitorii publici şi privaţi.

Atunci când prezintă proiectul de buget, Comisia va prezenta autorităţii bugetare rapoarte cu 

privire la activităţile finanţate de Banca Europeană de Investiţii, Fondul European de Investiţii 

şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea sprijinirii investiţiilor în 

cercetare şi dezvoltare, a reţelelor transeuropene şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Adoptat la , 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu Pentru Comisie

Preşedintele Preşedintele Membru al Comisiei
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ANEXĂ

COLABORAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

ÎN SECTORUL BUGETAR

Partea A. Calendarul procedurii bugetare

1. Instituţiile respectă calendarul stabilit la punctele 2, 3, 8, 9, 11, 12 şi 14 de mai jos pentru 

diferitele etape ale procedurii bugetare. În timp util înainte de începerea procedurii bugetare, 

instituţiile pot decide de comun acord, dacă este cazul, cu privire la orice modificare a acestui 

calendar care este considerată adecvată.

Partea B. Priorităţile procedurii bugetare

2. În timp util înainte de adoptarea de către Comisie a proiectului de buget şi cel târziu în luna 

aprilie, se va convoca o reuniune trilog pentru a se discuta cu privire la eventualele priorităţi 

bugetare din exerciţiul financiar următor.

Partea C. Întocmirea proiectului de buget şi actualizarea estimărilor

3. Comisia va adopta proiectul de buget în ultima săptămână din aprilie sau cel târziu în cursul 

primei săptămâni din mai.

4. Comisia va prezenta în fiecare an un proiect de buget corespunzător nevoilor reale de 

finanţare ale Uniunii Europene.
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Comisia va ţine seama de:

a) previziunile referitoare la fondurile structurale furnizate de statele membre,

b) capacitatea de utilizare a creditelor, încercând să se asigure menţinerea unei relaţii 

stricte între creditele de angajament şi creditele de plată,

c) posibilităţile de a demara noi politici prin proiecte pilot şi/sau noi acţiuni pregătitoare 

sau de a continua acţiuni multianuale care se apropie de finalizare, după evaluarea 

posibilităţii de obţinere a unui act de bază, în sensul articolului 49 din Regulamentul 

financiar (definiţia actului de bază, necesitatea unui act de bază în vederea execuţiei şi 

excepţii),

d) necesitatea de a se asigura că orice modificare a cheltuielilor în raport cu exerciţiul 

anterior respectă imperativele disciplinei bugetare.

5. Instituţiile vor evita, în măsura posibilităţilor, înscrierea în buget a unor posturi care implică 

valori nesemnificative ale cheltuielilor operaţionale.

6. Cele două componente ale autorităţii bugetare se angajează, de asemenea, să ţină seama de 

evaluarea posibilităţilor de execuţie bugetară, efectuată de Comisie în proiectele prezentate, 

precum şi în cadrul execuţiei bugetului pentru anul curent.
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7. În scopul unei bune gestiuni financiare şi dat fiind efectul pe care modificările majore ale 

titlurilor şi ale capitolelor din nomenclatura bugetară îl au asupra responsabilităţilor serviciilor 

Comisiei în materie de raportare privind gestiunea, cele două componente ale autorităţii 

bugetare se angajează să examineze alături de Comisie, în timpul procedurii de conciliere, 

orice modificare majoră de această natură.

8. Până la convocarea comitetului de conciliere, Comisia poate modifica, dacă este cazul, 

proiectul de buget în conformitate cu articolul 314 alineatul (2) din TFUE, inclusiv printr-o 

scrisoare rectificativă de actualizare a estimărilor privind cheltuielile din domeniul 

agriculturii. Comisia va transmite celor două componente ale autorităţii bugetare, spre 

examinare, informaţii privind actualizările, de îndată de acestea sunt disponibile. Comisia va 

furniza autorităţii bugetare toate justificările pe care aceasta le solicită.

Partea D. Procedura bugetară înainte de procedura de conciliere

9. Se convoacă o reuniune trilog în timp util înainte de lectura de către Consiliu pentru a permite 

instituţiilor să realizeze un schimb de opinii cu privire la proiectul de buget.

10. Pentru a permite Comisiei să evalueze în timp util posibilităţile de punere în aplicare a 

modificărilor avute în vedere de autoritatea bugetară prin care se creează noi acţiuni 

pregătitoare/proiecte pilot sau se prelungesc cele existente, cele două componente ale 

autorităţii bugetare vor informa Comisia până la mijlocul lunii iunie cu privire la intenţiile pe 

care le au în acest sens, astfel încât o prima discuţie să poată avea deja loc în cadrul acestui 

trilog.
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11. Consiliul îşi finalizează lectura până la sfârşitul lunii iulie, cel târziu.

12. Comisia pentru bugete a Parlamentului European (COBU) votează cu privire la lectura sa 

până la sfârşitul lunii septembrie sau cel târziu până la începutul lunii octombrie, iar 

Parlamentul European votează cu privire la lectura sa la mijlocul lunii octombrie.

Partea E. Procedura de conciliere

13. În cazul în care Parlamentul European adoptă amendamente, comitetul de conciliere este 

convocat de către preşedintele Parlamentului European, cu acordul preşedintelui Consiliului şi 

ţinând seama de dispoziţiile TFUE. Documentul de convocare a comitetului de conciliere ar 

trebui semnat şi transmis o dată cu votul sesiunii plenare cu privire la buget.

14. Instituţiile colaborează strâns în vederea finalizării lucrărilor comitetului de conciliere în 

termen de 21 de zile, până la mijlocul lunii noiembrie.

15. Pentru a pregăti un acord privind un text comun în cadrul comitetului de conciliere, se 

procedează, în cel mai scurt timp, la un schimb de documente necesare între instituţii.

16. Preşedinţia comitetului de conciliere este exercitată în comun de reprezentanţii Parlamentului 

European şi ai Consiliului. Reuniunile comitetului sunt prezidate de copreşedintele instituţiei 

care are rolul de gazdă a reuniunii. Fiecare instituţie desemnează, în conformitate cu propriile 

regulamente de procedură, un număr egal de participanţi pentru fiecare reuniune şi îşi 

defineşte mandatul pentru negocieri.



INT/FIN/Anexă/ro 5

17. În conformitate cu articolul 314 alineatul (5) al doilea paragraf din TFUE, Comisia participă 

la lucrările comitetului de conciliere şi ia toate iniţiativele necesare în vederea promovării 

unei apropieri între poziţiile Parlamentului European şi ale Consiliului.

18. Datele şi ordinile de zi ale reuniunilor comitetului de conciliere sunt stabilite în comun de 

copreşedinţi pentru a asigura funcţionarea eficace a comitetului de conciliere în cursul întregii 

proceduri de conciliere. Comisia va fi consultată cu privire la datele preconizate.

19. Pe parcursul procedurii de conciliere au loc triloguri, la diferite niveluri de reprezentare, în 

vederea soluţionării problemelor restante şi a pregătirii terenului pentru obţinerea unui acord 

în cadrul comitetului de conciliere.

20. Reuniunea comitetului de conciliere şi a trilogurilor va avea loc în clădirile Parlamentului 

European sau ale Consiliului.

21. Comitetul de conciliere are la dispoziţie proiectul de buget al Comisiei, poziţia Consiliului şi 

amendamentele Parlamentului European. În plus, Comisia va prezenta avizul său cu privire la 

caracterul executabil al poziţiei Consiliului şi al amendamentelor Parlamentului European şi 

nota sa de informare privind executarea bugetului. Alte instituţii vor fi invitate să trimită 

direct în scris comitetului de conciliere observaţiile lor privind impactul poziţiei Consiliului şi 

al amendamentelor Parlamentului European.

22. Acordul asupra unui text este constatat în cadrul unei reuniuni a comitetului de conciliere şi ar 

trebui oficializat printr-un schimb de scrisori între copreşedinţi. Se transmit Comisiei copii ale 

acestor scrisori.
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23. O dată ce se ajunge la un acord privind un text comun, Parlamentul European şi Consiliul vor 

încerca să aprobe, în cel mai scurt timp, rezultatul obţinut de comitetul de conciliere, în cadrul 

articolului 314 alineatul (6) din TFUE şi în conformitate cu regulamentele interne de 

procedură ale fiecărei instituţii.

Partea F. Bugetele rectificative

Principii generale

24. Ţinând seama de faptul că bugetele rectificative sunt adesea consacrate chestiunilor specifice 

şi uneori urgente, instituţiile convin asupra principiilor de mai jos pentru a asigura cooperarea 

interinstituţională adecvată în vederea adoptării rapide şi în bune condiţii a bugetelor 

rectificative, evitând în acelaşi timp, în măsura posibilităţilor, necesitatea convocării unei 

reuniuni de conciliere cu privire la bugetele rectificative.

25. În măsura posibilităţilor, instituţiile vor încerca să limiteze numărul bugetelor rectificative.

Calendar

26. Comisia va informa în avans cele două componente ale autorităţii bugetare cu privire la datele 

la care pot fi adoptate proiectele de bugete rectificative, fără a aduce atingere datei finale de 

adoptare.

27. În conformitate cu regulamentele sale interne de procedură, fiecare componentă a autorităţii 

bugetare va încerca să examineze proiectele de bugete rectificative propuse de Comisie la 

scurt timp după adoptarea acestora de către Comisie.
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28. Pentru a accelera procedura, cele două componente ale autorităţii bugetare vor asigura, în 

măsura posibilităţilor, coordonarea calendarelor lor de lucru respective în vederea facilitării 

unei desfăşurări coerente şi convergente a procedurilor. Prin urmare, acestea vor încerca să 

stabilească, în cel mai scurt timp, un calendar indicativ al diverselor etape care conduc la 

adoptarea finală a bugetului rectificativ.

Cele două componente ale autorităţii bugetare vor ţine seama de caracterul relativ urgent al 

bugetului rectificativ şi de necesitatea de a îl aproba în timp util pentru a putea produce efecte 

în cursul exerciţiului în cauză.

Cooperarea pe parcursul lecturii efectuate de fiecare componentă a autorităţii bugetare

29. Instituţiile vor coopera cu buna credinţă pe parcursul procedurii pentru a permite, în măsura 

posibilităţilor, adoptarea bugetelor rectificative într-un stadiu incipient al procedurii.

Dacă este cazul şi atunci când există un risc de divergenţe, fiecare componentă a autorităţii 

bugetare, înainte de a adopta o poziţie finală privind bugetul rectificat, sau Comisia pot 

propune convocarea unui trilog specific pentru a discuta despre divergenţele respective şi 

pentru a încerca să ajungă la un compromis.

30. Toate proiectele de bugete rectificative propuse de Comisie care nu au fost încă aprobate 

definitiv vor figura sistematic pe ordinea de zi a trilogurilor planificate în cadrul procedurii 

bugetare anuale. Comisia va prezenta proiectele de bugete rectificative, iar cele două 

componente ale autorităţii bugetare vor notifica, în măsura posibilităţilor, poziţiile lor 

respective înainte de trilog.
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31. În cazul în care se ajunge la un compromis în timpul trilogului, fiecare componentă a 

autorităţii bugetare se angajează să ţină cont de rezultatele trilogului atunci când deliberează 

cu privire la bugetul rectificativ în conformitate cu TFUE şi cu regulamentul său intern de 

procedură.

Cooperarea după lectura de către fiecare componentă a autorităţii bugetare

32. În cazul în care Parlamentul European adoptă fără amendamente poziţia Consiliului, se adoptă 

bugetul rectificativ.

33. În cazul în care Parlamentul European adoptă amendamente cu majoritatea membrilor care îl 

compun, se aplică articolul 314 alineatul (4) litera (c) din TFUE. Cu toate acestea, înainte de 

reuniunea comitetului de conciliere, se convoacă un trilog.

Dacă se ajunge la un acord pe parcursul trilogului, cu aprobarea fiecărei componente a 

autorităţii bugetare privind rezultatele trilogului, procedura de conciliere se va încheia printr-

un schimb de scrisori, fără o reuniune a comitetului de conciliere.

Dacă nu se ajunge la niciun acord pe parcursul trilogului, se reuneşte comitetul de conciliere 

şi îşi organizează lucrările conform contextului, în vederea finalizării, în măsura posibilului, a 

procesului decizional înainte de termenul de douăzeci şi una de zile prevăzut la articolul 314 

alineatul (6) din TFUE. Comitetul de conciliere îşi poate încheia lucrările printr-un schimb de 

scrisori.

________________________


