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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CEE, Euratom) nr. 354/83, în ceea ce privește depozitarea arhivelor istorice ale 
instituțiilor la Institutul Universitar European din Florența
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (COM(2012)0456),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0000/2013),

– având în vedere articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei 
pentru afaceri constituționale (A7-0000/2013),

1. aprobă propunerea de regulament al Consiliului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Arhivele istorice ale instituțiilor UE reprezintă o sursă importantă de informații pentru istoria 
și moștenirea Uniunii Europene. Prin urmare, este esențial ca arhivele să fie disponibile pentru 
a fi consultate de public și ca informațiile despre instituțiile UE să fie conservate; de 
asemenea, este important ca cercetările despre istoria integrării europene să fie sprijinite.

Regulamentul Consiliului (CEE, Euratom) nr. 354/83, adoptat la 1 februarie 19831, prevede 
ca instituțiile UE să creeze arhive istorice și să ofere publicului acces la ele după scurgerea 
unei perioade de 30 de ani de la elaborarea documentelor respective. Regulamentul nu 
specifică unde pot fi depozitate arhivele UE în cauză.

În 1984, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit să își depoziteze arhivele 
istorice la Institutul Universitar European din Florența (IUE), condițiile de depozitare fiind 
stabilite printr-un contract semnat în decembrie 1984 între Comunitățile Europene, 
reprezentate de Comisie, și IUE. De asemenea, contractul prevede ca guvernul italian să ofere, 
permanent și gratuit, spațiul necesar UE pentru a-și conserva arhivele.

Propunerea de regulament al Consiliului aflată în curs de examinare de către Parlamentul 
European în cadrul procedurii de aprobare [articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul său de 
procedură] prevede un cadru juridic și financiar mai solid pentru cooperarea dintre UE și IUE. 
În același timp, prezentul regulament consolidează rolul IUE, al cărui obiectiv este să 
gestioneze arhivele istorice ale instituțiilor UE. 

În ceea ce privește conținutul său, propunerea nu modifică elementele esențiale ale 
Regulamentului 354/83, cum ar fi definiția arhivelor istorice și tipurile de documente 
disponibile publicului sau momentul când acestea devin disponibile pentru consultare. De 
fapt, propunerea prevede un număr limitat de modificări la regulamentul existent, 
introducând, printre altele, obligația ca fiecare instituție UE (cu excepția Curții de Justiție și 
Băncii Centrale Europene) să-și depoziteze arhivele istorice la IUE, principiul că fiecare 
instituție este proprietara propriilor arhive, sistemul de finanțare a arhivelor, protecția datelor 
cu caracter personal conținute în arhive și punerea la dispoziție a arhivelor în format 
electronic, atunci când este posibil. 

Raportoarea ar dori să profite de ocazie pentru a sublinia buna cooperare interinstituțională în 
acest domeniu.

În special, raportoarea ar dori să atragă atenția cu privire la câteva dintre aspectele incluse în 
propunere, legate de finanțare, protecția datelor și digitalizare, pe care le consideră foarte 
pozitive. 

Propunerea specifică în mod clar obligația de a finanța IUE din bugetul general al Uniunii 
prin contribuții ale instituțiilor care îl folosesc, precizând că contribuțiile financiare vor 
acoperi cheltuielile pentru gestionarea arhivelor, dar nu pentru asigurarea clădirii și 
depozitelor, care sunt finanțate de guvernul italian.

                                               
1 JO L 43, 15.2.1983, p. 1.
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Abordarea sugerată este bazată pe partajarea costurilor în funcție de valoarea contribuțiilor, 
care sunt proporționale „cu dimensiunea relativă a schemelor de personal corespunzătoare ale 
instituțiilor care beneficiază de serviciile de depozitare” [articolul 8 alineatul (10)]. Acest 
criteriu pare a fi avantajos pentru Parlamentul European, care, în pofida dimensiunilor sale, nu 
va plăti o contribuție financiară mare, deși este foarte probabil să depoziteze o cantitate mare 
de arhive istorice. 

Raportoarea este mulțumită de formularea „ori de câte ori este posibil, instituțiile își pun 
arhivele la dispoziția publicului prin mijloace electronice, inclusiv arhivele sub formă 
digitizată și de proveniență digitală, și facilitează consultarea acestora pe internet” (articolul 
9.1). Se ține seama de situația actuală în ceea ce privește procesul de arhivare digitală, care nu 
este uniform în diferitele instituții ale UE. De asemenea, întrucât, în prezent, arhivele din 
Europa se confruntă cu provocările erei digitale, propunerea încurajează instituțiile UE să 
înceapă procesul de digitalizare. 

În ceea ce privește subiectul sensibil al protecției datelor, propunerea clarifică normele 
aplicabile în materie de arhive. În cazul în care există date cu caracter personal care rămân în 
arhive, se evidențiază rolul IUE, responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/20011, pe baza instrucțiunilor primite din partea 
instituțiilor UE care beneficiază de serviciile de depozitare. 

Textul recunoaște, de asemenea, că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 
este cea care are competențe de supraveghere asupra instituțiilor UE, astfel cum prevede 
Regulamentul nr. 45/2001. 

În lumina celor de mai sus, raportoarea recomandă aprobarea documentului propus în ședință 
plenară.

                                               
1 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


