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COMUNICARE PRIVIND PUBLICAREA DE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA
ACTIVITĂȚILE PROFESIONALE ALE FOȘTILOR FUNCȚIONARI DIN

GRADELE SUPERIOARE
DUPĂ ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ
(Articolul 16 al treilea și al patrulea paragraf din statut)

Raport anual pe 2020

1. Introducere: cadrul de reglementare:

În temeiul articolului 16 din statut, după încetarea raporturilor de muncă, funcționarii au
îndatorirea să respecte obligația de a avea un comportament integru și discret în ceea ce
privește acceptarea anumitor funcții sau avantaje. Foștii funcționari care doresc să
exercite o activitate profesională, remunerată sau nu, în termen de doi ani de la data
încetării raporturilor de muncă, notifică instituția cu privire la aceasta, pentru ca instituția
să poată lua o decizie adecvată în acest sens, și, dacă este cazul, fie să îi interzică
funcționarului să exercite activitatea respectivă, fie să condiționeze exercitarea activității
respective de respectarea oricăror condiții pe care le consideră adecvate.

Articolul 16 al treilea paragraf din statut prevede că, în cazul foștilor funcționari din
gradele superioare, autoritatea împuternicită să facă numiri le interzice, în principiu,
pentru o perioadă de 12 luni de la părăsirea funcției, să se implice în activități de lobby
sau de reprezentare față de personalul instituției în care au lucrat anterior, în contul
afacerii, al clienților sau al angajatorilor lor, în probleme pentru care au fost responsabili
în ultimii trei ani de serviciu.

Articolul 16 al patrulea paragraf din statut prevede că fiecare instituție publică anual
informații referitoare la aplicarea paragrafului al treilea, inclusiv o listă a cazurilor
evaluate.

Aceste dispoziții sunt aplicabile prin analogie în special agenților temporari din cadrul
grupurilor politice, în temeiul articolului 11 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai
Uniunii Europene.

Parlamentul enunță în cele de mai jos criteriile pe care le-a reținut pentru a se achita de
această obligație și prezintă analiza sa. În anexă la prezenta publicare, Parlamentul
prezintă un rezumat al deciziilor luate în temeiul acestor dispoziții.

Publicând aceste informații, instituția se bazează pe obligația care îi revine în temeiul
articolului 16 al patrulea paragraf din statut, respectând, în același timp, normele privind
protecția datelor [Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al
Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile
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Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE].

2. Metoda și criteriile de aplicare a articolului 16 al treilea paragraf din statut

Declarațiile foștilor funcționari din gradele superioare care se referă la o activitate
profesională pe care aceștia doresc să o desfășoare sunt tratate ca orice declarație în acest
sens făcută de orice funcționar. Direcția Generală Personal primește declarația și, dacă
este cazul, solicită avizul fostului serviciu sau al fostelor servicii în care fostul funcționar
a lucrat în cursul ultimilor trei ani de muncă, al comisiei paritare și, dacă este cazul, al
Serviciului juridic. Acesta este cadrul în care respectivele declarații sunt examinate pentru
a verifica dacă intră în domeniul de aplicare (personal, temporal și material) al
articolului 16 al treilea paragraf din statut.

Domeniul de aplicare personal (ratione personae)

Funcționarii care au ocupat unul dintre următoarele tipuri de locuri de muncă, inclusiv
interimar, sunt vizați de dispozițiile articolului 16 al treilea paragraf din statut:

Secretariatul General al Parlamentului European
 secretar general
 secretar general adjunct
 director general
 director

Grupuri politice
 secretar general
 secretar general adjunct
 consilier principal
 director

Domeniul de aplicare temporal (ratione temporis)

Articolul 16 al treilea paragraf din statut face referire la exercitarea unei activități
exterioare de către foștii funcționari de grad superior „pentru o perioadă de 12 luni de la
părăsirea funcției”.

Trebuie luată deci în considerare această perioadă în vederea publicării prevăzute la
articolul 16 al patrulea paragraf din statut.

Domeniul de aplicare material (ratione materiae)

Activitățile prevăzute la articolul 16 al treilea paragraf din statul sunt cele care implică
activități de lobby sau de reprezentare față de personalul instituției în care au lucrat
anterior foștii funcționari de grad superior, în contul afacerii, al clienților sau al
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angajatorilor lor, în probleme pentru care au fost responsabili în ultimii trei ani de
serviciu.

Parlamentul nu își limitează analiza la activitățile avute în vedere al căror obiect unic sau
esențial sunt activitățile de lobby sau de reprezentare. De asemenea, în cazul în care sunt
declarate activități care, chiar dacă exclud activitățile de lobby sau de reprezentare în
momentul notificării, ar putea, în practică sau în teorie, ținând seama de natura lor, duce
la efectuarea de activități de lobby sau de reprezentare sau ar putea implica astfel de
activități, în conformitate cu articolul 16 al treilea paragraf din statut, Parlamentul extinde
analiza pentru a evalua activitatea menționată în conformitate cu articolul 16 al treilea
paragraf din statut.

3. Cazuri concrete

În 2020, șase funcționari din gradele superioare ai instituției și-au încetat raporturile de
muncă.

Unul dintre aceștia și-a declarat intenția de a desfășura activități în afara instituției după
încetarea raporturilor de muncă.

S-a considerat că activitățile pe care dorea să le desfășoare, și anume „lucrător
independent în domeniul networkingului între Renania de Nord-Westfalia (Germania) și
Luxemburg”, activitatea de cadru didactic în învățământul superior și activitatea de
cercetare academică, nu se încadrează în domeniul material de aplicare a articolului 16
alineatul (3) din statut.


