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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European 
pentru exercițiul financiar 2022
(2020/2264(BUI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121, în special articolul 39,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 
decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-20272 
și declarațiile comune asupra cărora au convenit Parlamentul European, Consiliul și 
Comisia în acest context3, precum și declarațiile unilaterale aferente4,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o 
foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii5,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii 
Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene6,

– având în vedere rezoluția sa din 14 mai 2020 referitoare la estimarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 20217,

– având în vedere rezoluția sa din 12 noiembrie 2020 referitoare la poziția Consiliului 
privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 20218,

– având în vedere rezoluția sa din 18 decembrie 2020 referitoare la poziția Consiliului 
privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 

1 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11.
3 JO C 444 I, 22.12.2020.
4 Texte adoptate, P9_TA(2020)0357, anexa II.
5 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.
6 JO L 287, 29.10.2013, p. 15.
7 Texte adoptate, P9_TA(2020)0123.
8 Texte adoptate, P9_TA(2020)0302.
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financiar 20219,

– având în vedere rezoluția sa din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii 
sexuale și a abuzului sexual în UE10,

– având în vedere rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la prevenirea și 
combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și 
în viața politică a UE11,

– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la integrarea dimensiunii 
de gen în Parlamentul European12,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O Uniune a egalității: 
Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025” (COM(2020)0152),

– având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului 
European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului 
Regiunilor privind Pactul ecologic european (COM(2019)0640), în special punctul 2.1.4 
privind „Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere 
energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor”,

– având în vedere Strategia EMAS pe termen mediu pentru 2024, adoptată de Comitetul 
director pentru managementul de mediu la Bruxelles, la 15 decembrie 2020,

– având în vedere studiul intitulat: „The European Parliament’s carbon footprint - 
Towards carbon neutrality”13 (Amprenta de carbon a Parlamentului European - Către 
neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon),

– având în vedere Raportul special nr. 14/2014 al Curții de Conturi Europene intitulat: 
„How do the EU institutions and bodies calculate, reduce and offset their greenhouse 
gas emissions?14” (Modul în care instituțiile și organele UE își calculează, reduc și 
compensează emisiile de gaze cu efect de seră),

– având în vedere cerințele privind adiționalitatea prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 
a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile (Directiva privind energia din surse 
regenerabile), în special considerentul 90 și articolul 27, 

– având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2020 referitoare la maximizarea 
potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE15,

9 Texte adoptate, P9_TA(2020)0385.
10 Texte adoptate, P8_TA(2017)0417.
11 Texte adoptate, P8_TA(2018)0331.
12 Texte adoptate, P8_TA(2019)0010.
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf
14 JO C 364, 15.10.2014, p. 3.
15 Texte adoptate, P9_TA(2020)0227.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf
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– având în vedere Directiva privind performanța energetică a clădirilor16 și Directiva 
privind eficiența energetică17,

– având în vedere Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei cu 
privire la rolul de exemplu al clădirilor acestora în contextul Directivei privind eficiența 
energetică18;

– având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului 
European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor 
privind Pactul ecologic european intitulată „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și 
inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului” (COM(2020)0789), 
în special punctul 9 referitor la călătoriile colective,

– având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul 
preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2022,

– având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 8 
martie 2021 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și articolul 102 alineatul (1) din 
Regulamentul de procedură al Parlamentului,

– având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în 
conformitate cu articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului,

– având în vedere articolul 102 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0145/2021),

A. întrucât importanța Parlamentului în continuă creștere în calitate de colegiuitor și una 
dintre componentele autorității bugetare, cu competențe de control și promotor al 
democrației europene, inclusiv în contextul răspunsului european la pandemia de 
COVID-19 și în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a 
Consiliului și a Comisiei privind controlul bugetar al noilor propuneri întemeiate pe 
articolul 122 din TFUE care pot avea implicații apreciabile asupra bugetului Uniunii19, a 
evidențiat că este necesar ca Parlamentul să fie dotat în permanență cu competențe 
legislative și resurse financiare adecvate pentru a asigura calitatea activității legislative 
și de control și a comunica rezultatele sale; întrucât credibilitatea Parlamentului și a 
deputaților săi în ochii cetățenilor europeni depinde de capacitatea Parlamentului de a-și 
planifica și gestiona cheltuielile în mod prudent, eficient și judicios, pentru a reflecta 
realitățile economice predominante;

B. întrucât Comisia estimează în previziunile sale de iarnă că PIB-ul a scăzut cu 6,9 % în 
2020 și nu va reveni la nivelul din 2019 înainte de 2023; întrucât estimările adoptate de 

16 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța 
energetică a clădirilor (JO L 153, 18.6.2010, p. 13).
17 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
18 Texte adoptate, P7_TA(2012)0306. 
19 JO C 444 I, 22.12.2020, p. 5.
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Parlament au reprezentat o creștere de 2,68 % pentru 2020 și o creștere de 2,54 % 
pentru 2021; 

C. întrucât bugetul propus de Secretarul General pentru proiectul preliminar de estimare a 
bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2022 reprezintă o creștere de 3,31 %, 
cu mult peste rata inflației;

D. întrucât Parlamentul a înregistrat o reducere totală de 6 % a personalului său pe durata 
CFM anterior, care a fost aplicată în principal în cadrul administrației, cu toate că, în 
același timp, de la adoptarea Tratatului de la Lisabona, Parlamentul examinează un 
număr mai mare de dosare legislative în calitate de colegiuitor și și-a intensificat 
activitățile legate de instrumentul Next Generation EU; întrucât volumul de lucru 
nesustenabil al multor secretariate ale comisiilor parlamentare specializate și grupuri 
politice constituie un motiv serios de îngrijorare;

E. întrucât Pactul verde european urmărește să își atingă obiectivele ambițioase în materie 
de climă fără a recurge la compensarea emisiilor sale de gaze cu efect de seră prin 
credite internaționale;

F. întrucât se preconizează că decizia privind viitorul clădirii Paul-Henri Spaak va fi luată, 
cel mai probabil, în 2021, în funcție de rezultatul unui concurs organizat de Birou, ceea 
ce presupune o creștere semnificativă a cheltuielilor într-un context de criză; întrucât 
clădirea Spaak ar trebui să îndeplinească cele mai înalte standarde de mediu și de 
siguranță;

G. întrucât fondul facultativ de pensii a fost înființat în 1990 prin Normele Biroului privind 
regimul de pensii complementare (facultativ)20; întrucât, la reuniunea sa din 10 
decembrie 2018, Biroul a decis să modifice normele aplicabile fondului de pensii prin 
creșterea vârstei de pensionare de la 63 la 65 de ani și prin introducerea unei taxe de 
5 % pe plățile pensiilor pentru viitorii pensionari, cu scopul de a îmbunătăți viabilitatea 
acestor plăți; întrucât, potrivit estimărilor, aceste modificări ale normelor au redus 
deficitul actuarial cu 13,3 milioane EUR,

Cadrul general

1. reamintește că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului este stabilită prin obligații 
statutare sau contractuale; observă că 55 % din buget face obiectul indexării salariale în 
conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Statutul deputaților în Parlamentul 
European; reamintește că indexarea salariilor prevăzută în prezent de Comisie pentru 
iulie 2021 și 2022 se ridică la 2,9 % și, respectiv, 2,5 %, ceea ce reprezintă o creștere de 
31,9 milioane EUR în 2022;

2. salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și 
Comisia pentru bugete desfășurate la 14 aprilie 2021, de a stabili rata de majorare a 
bugetului pe 2021 la 2,4 %, procent ce corespunde unui nivel global al estimărilor de 
2 112 904 198 EUR pentru 2022, a reduce nivelul cheltuielilor din proiectul preliminar 
de estimare a bugetului aprobat de Birou la 8 martie 2021 cu 18,85 de milioane EUR și 

20 Texte adoptate de Birou, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/ 01-04-2009.
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a reduce în mod corespunzător creditele propuse pentru următoarele linii bugetare:

1004 01 - Cheltuieli de deplasare ordinare: sesiuni, comisii sau delegațiile lor, grupuri 
politice și diverse; 1405 01 - Cheltuieli de interpretare: interpretare externă; 2007 01 - 
Construirea de clădiri și amenajarea spațiilor; 2022 - Întreținerea, mentenanța, 
gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 - Consumul de energie; 2120 01: Mobilier: 
achiziționarea, închirierea, întreținerea și repararea mobilierului; 2140: Echipament și 
instalații tehnice; 3000 - Cheltuieli de misiune și de deplasare ale personalului între cele 
trei locuri de desfășurare a activității; 3040 - Cheltuieli diverse aferente reuniunilor 
interne; 3042 - Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 3210 09: Cheltuieli aferente 
serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv Biblioteca, Arhivele Istorice, evaluarea 
opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) și Centrul european pentru mass-media 
științifică: cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică; 3243 01: 
Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European: Parlamentarium și centrele 
„Europa Experience”; 3244 01: Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, 
programul Euroscola și invitații adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe: costuri 
de primire și subvenții pentru grupurile de vizitatori; 4220 02: Cheltuieli aferente 
asistenței parlamentare: remunerații și indemnizații ale asistenților acreditați – Statutul 
deputaților; 4220 04: Cheltuieli aferente asistenței parlamentare: cheltuielile de misiune 
și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității și aferente activităților 
externe de formare a asistenților parlamentari acreditați – Statutul deputaților;

3. sprijină ferm ideea creării unui număr de 76 de noi posturi pentru grupurile politice și de 
66 de noi posturi în cadrul secretariatelor comisiilor, pentru a asigura capacități 
proporționale de a face față volumului sporit de muncă și pentru a pune în aplicare 
politicile Uniunii; invită, în paralel, Biroul să utilizeze potențialele sinergii pentru a 
spori eficiența în cadrul administrației, precum și să examineze modul în care 
digitalizarea și noile modalități de lucru pot contribui la raționalizarea activității 
direcțiilor și pot permite transferul de posturi către secretariatele comisiilor; îndeamnă 
Biroul să examineze în ce măsură indemnizația de asistență parlamentară a deputaților 
este adecvată, având în vedere volumul de muncă în creștere pe care trebuie să și-l 
asume deputații și personalul acestora;

4. subliniază că bugetul Parlamentului pe 2022 trebuie să dea dovadă de realism și precizie 
pentru a evita alocările bugetare excesive; ia act de practica curentă de a utiliza 
„transferurile colectoare” la sfârșit de an pentru a contribui la proiectele imobiliare; 
subliniază că astfel de „transferuri colectoare” au loc în mod sistematic la aceleași 
capitole, titluri și, adeseori, exact la aceleași linii bugetare; consideră că o astfel de 
practică riscă să fie percepută ca o alocare bugetară excesivă programată; solicită ca, 
înainte de următorul transfer colector, să se lanseze un proces de reflecție privind 
finanțarea investițiilor esențiale bazat pe transparență;

Ecologizarea Parlamentului

5. subliniază că Parlamentul trebuie să se afle în avangarda adoptării unor metode de lucru 
și a unor practici de reuniuni mai digitale, mai flexibile și mai eficiente din punct de 
vedere energetic, învățând din experiențele pandemiei de COVID-19 și valorificând 
investițiile tehnologice deja realizate; solicită, în acest context, o revizuire cuprinzătoare 
și ambițioasă a modului în care deputații, personalul și funcționarii își desfășoară 
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activitatea parlamentară; consideră că această revizuire ar trebui să se axeze în principal 
pe funcționarea eficace și eficientă a instituției și ar trebui, de asemenea, să evalueze 
impactul pe care modalitățile de organizare de la distanță sau hibride îl au asupra 
calității reuniunilor, evitând totodată o generalizare a excesivă a măsurilor menite să 
facă față unor circumstanțe excepționale;

6. salută obiectivele sistemului de management de mediu (EMAS) al Parlamentului pentru 
2024; reamintește că strategia EMAS pe termen mediu pentru 2024 include o clauză de 
revizuire pentru a crește nivelul de ambiție în materie de mediu pe baza performanțelor 
observate; invită Parlamentul să reevalueze obiectivele sale EMAS în contextul 
pandemiei de COVID-19 în 2022 și să revizuiască în sens ascendent obiectivele 
adoptate în 2019 pentru indicatorii-cheie de performanță; îl invită din nou să își 
modifice actualul plan de reducere a emisiilor de CO2 pentru a atinge neutralitatea 
emisiilor de dioxid de carbon până în 2030, utilizând un preț intern al carbonului;

7. recunoaște că aproape două treimi din amprenta de carbon a Parlamentului provine din 
transportul de persoane; solicită să se reducă în mod rezonabil călătoriile efectuate 
pentru a participa la reuniuni care pot fi organizate de la distanță sau în format hibrid și 
să se promoveze trecerea la alternative cu emisii reduse de dioxid de carbon pentru toate 
călătoriile rămase, cu condiția ca acest lucru să nu afecteze calitatea activității 
legislative și politice;

8. solicită extinderea muncii voluntare de la distanță la mai multe zile și funcții; solicită să 
se acorde prioritate reuniunilor în format hibrid sau în întregime de la distanță atunci 
când acestea nu implică luarea de decizii politice, cum ar fi audierile și schimburile de 
opinii sau reuniunile interne și pregătitoare, recunoscând totodată că prezența fizică este 
mai eficientă pentru negocierile politice, inclusiv să se furnizeze servicii de interpretare 
și de interpretare de la distanță ori de câte ori este necesar; invită Secretarul General să 
stabilească, în urma măsurilor de asigurare a continuității activității în timpul crizei de 
COVID-19, un nou cadru flexibil pentru furnizarea de servicii de interpretare de la 
distanță pentru perioada post-COVID; constată că timpul excesiv dedicat instrumentelor 
digitale poate avea efecte negative asupra stării de bine a anumitor persoane; solicită o 
revizuire a normelor privind misiunile până la sfârșitul anului 2022 pentru a asigura o 
aprobare adecvată, bazată pe necesități, o justificare specifică pentru autorizarea tuturor 
misiunilor, cerințe pentru modurile de transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 
fără a-i împiedica pe deputați în îndeplinirea mandatului lor, și excluderea celor mai 
dăunătoare moduri de transport, cu excepția cazurilor extreme în care modurile 
alternative de transport pentru călătorii de lungă durată sau către zone greu accesibile ar 
perturba echilibrul dintre obiectivul de mediu și eficiența activității parlamentare; se 
așteaptă ca toate vizitele oficiale ale delegațiilor să facă obiectul unor reuniuni 
pregătitoare și sesiuni de informare după misiuni, în întregime de la distanță, ca o 
condiție pentru autorizare, precum și ca autorizarea delegațiilor să fie limitată exclusiv 
la cele care au dreptul începând cu 2022; invită Biroul să se asigure că reuniunile 
extraordinare ale comisiilor de la Strasbourg sunt strict limitate la circumstanțe 
excepționale și că trebuie să fie justificate în mod corespunzător în fiecare caz în parte, 
înainte de a fi aprobate;

9. încurajează deputații să utilizeze alternative de transport cu emisii reduse de dioxid de 
carbon; solicită din nou să se revizuiască măsurile de punere în aplicare a Statutului 
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deputaților pentru ca aceștia să poată obține rambursarea biletelor de avion flexibile la 
clasa economică atunci când se deplasează pe teritoriul Uniunii, cu derogări pentru 
zborurile dinspre și înspre regiunile ultraperiferice și zborurile cu cel puțin o escală sau 
cu durate mai lungi de patru ore; constată că deplasările unor deputați din 
circumscripțiile lor către locurile de desfășurare a activității Parlamentului necesită 
călătorii lungi, care pot fi efectuate numai cu avionul;

10. solicită să se îmbunătățească infrastructurile pentru biciclete, biciclete cargo, biciclete 
electrice și scutere electrice în clădirile Parlamentului, în special prin instalarea unor 
spații de parcare și puncte de reparații pentru biciclete, ușor de utilizat și sigure; invită 
Parlamentul să colaboreze îndeaproape cu autoritățile locale competente și, în special, 
cu regiunea Bruxelles în eforturile sale de a fi un lider în ceea ce privește mobilitatea 
urbană durabilă, asumându-și un rol proactiv în punerea în aplicare a Planului 
GoodMove; solicită dezvoltarea sistemului de biciclete de serviciu din cadrul 
Parlamentului; solicită să se adopte măsuri specifice pentru a încuraja mobilitatea activă 
în rândul personalului Parlamentului, inclusiv activități specifice de formare privind 
deplasarea în condiții de siguranță, întreținerea și repararea; solicită crearea unui sistem-
pilot de biciclete cargo pentru anumite procese logistice în cadrul Parlamentului și între 
clădirile instituțiilor Uniunii;

11. încurajează personalul să utilizeze transportul public și solicită un sistem care să 
combine legitimațiile de transport public subvenționate pentru personal, excluzând 
dreptul la o a doua vinietă de parcare, până în 2022; se așteaptă ca autoturismele oficiale 
să fie utilizate pentru transportul deputaților, al membrilor personalului și al asistenților 
parlamentari acreditați cu ordine de misiune între Bruxelles și Strasbourg; solicită o 
creștere adecvată a numărului de locuri de parcare rezervate exclusiv vehiculelor 
electrice și o prezentare generală a numărului total de locuri de parcare în conformitate 
cu legislația aplicabilă în cele trei locuri de desfășurare a activității;

12. se așteaptă ca toate grupurile de vizitatori să fie informate de serviciile Parlamentului 
despre impactul transportului lor asupra mediului și ca în 2022 să se stabilească un 
sistem bazat pe stimulente, de rambursare a cheltuielilor de deplasare în funcție de 
impactul asupra mediului; invită Biroul să demareze procesul de revizuire a normelor 
referitoare la grupurile de vizitatori în conformitate cu comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor intitulată „Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și 
inteligentă – înscrierea transporturilor europene pe calea viitorului” (COM(2020)0789), 
în special cu punctul 9 din comunicarea respectivă, privind călătoriile colective, și să 
adapteze costurile de deplasare ale grupurilor de vizitatori la prețurile de piață în 
schimbare și să permită modificări pentru a evita fluctuațiile de piață ale cheltuielilor de 
călătorie care îi discriminează indirect pe vizitatori din punct de vedere geografic;

13. solicită administrației să monitorizeze creșterile continue ale costurilor energiei 
preconizate pentru 2022 și să analizeze posibilitățile de a reduce costurile și a eficientiza 
consumul; solicită să se pună capăt modernizării instalațiilor de încălzire pe bază de 
combustibili fosili și să se elaboreze o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a 
combustibililor fosili, cu etape specifice, care să fie adoptată în 2022 pentru a se evita 
deprecierea activelor, precum și o analiză a eficacității și eficienței utilizării sistemelor 
de pompe de căldură și a altor tehnologii relevante în conformitate cu obiectivele 
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EMAS; invită Parlamentul să mărească în continuare ponderea energiei din surse 
regenerabile în mixul său energetic și, în special, în producția de energie și se așteaptă 
ca la Bruxelles să fie instalate sisteme fotovoltaice de acoperiș de ultimă generație 
pentru a atinge potențialul maxim până în 2023; solicită, în paralel, ca achizițiile publice 
cu garanții de origine să fie înlocuite treptat cu surse locale de energie regenerabile;

14. se așteaptă ca serviciile Parlamentului să continue să reducă consumul de hârtie prin 
trecerea la un mediu fără hârtie, colectiv și online pentru toate reuniunile, precum și să 
continue să implementeze modalitățile de semnătură electronică; reamintește solicitarea 
sa de a efectua cât mai curând o analiză a soluțiilor pentru înlocuirea cutiilor de 
transport, în conformitate cu obiectivul EMAS vizând un Parlament „fără hârtie”;

15. se așteaptă ca principiul „eficiența energetică pe primul loc” și principiul economiei 
circulare să fie aplicate pentru toate investițiile, inclusiv pentru investițiile digitale și 
deciziile de gestionare; solicită punerea în aplicare pe deplin a strategiei Parlamentului 
de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu principiile ierarhiei deșeurilor, în special 
în ceea ce privește abordarea sustenabilă și circulară a gestionării deșeurilor din 
construcții; solicită aplicarea integrală a măsurilor ce vizează un Parlament fără produse 
din plastic de unică folosință;

16. reamintește sprijinul exprimat de o vastă majoritate a deputaților în Parlamentul 
European în favoarea unui sediu unic, pentru a garanta că banii contribuabililor Uniunii 
sunt cheltuiți eficient și pentru ca Parlamentul să își asume responsabilitatea 
instituțională de a-și reduce amprenta de carbon; reamintește că este necesar să se 
găsească soluții pentru a se optimiza activitatea parlamentară și instituțională, costurile 
financiare și amprenta de carbon; consideră că experiența acumulată și investițiile 
realizate în munca și reuniunile de la distanță pot servi drept bază pentru a adapta 
nevoile personalului în materie de misiuni; reamintește că, în conformitate cu Tratatul 
privind Uniunea Europeană, sediul Parlamentului European trebuie să fie la Strasbourg; 
observă că modificările permanente ar necesita o modificare a tratatului, pentru care 
este nevoie de unanimitate;

17. reamintește că condițiile de atribuire a contractului de achiziții publice ar trebui să 
depășească principiul prețului celui mai bun și să includă, de asemenea, criterii de 
mediu, sociale și de gen, cu indicatori detaliați; salută extinderea mandatului Serviciului 
de asistență pentru achiziții publice ecologice pentru a include o componentă socială și 
de gen și solicită să se introducă obligația de a consulta acest serviciu în cazul 
achizițiilor cu o valoare mai mare de 15 000 EUR; se așteaptă ca, până în 2022, Biroul 
să adopte un sistem de informare cu privire la sustenabilitate precum cel al Inițiativei de 
Raportare Globală, care să fie extins pentru a integra dimensiunea de gen în rapoartele 
privind sustenabilitatea;

Transparența și responsabilitatea

18. regretă că Biroul refuză să pună în aplicare voința plenului exprimată în numeroase 
ocazii de a reforma indemnizația pentru cheltuieli generale (ICG), împiedicând astfel în 
mod activ să se îmbunătățească transparența și responsabilitatea utilizării banilor 
contribuabililor din Uniune; invită Biroul să introducă modificări ale normelor care 
reglementează ICG până la sfârșitul anului 2021;
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19. regretă că Biroul refuză să pună în aplicare voința plenului, exprimată în mai multe 
rânduri, cu privire la principalele măsuri de reformă pe care Parlamentul ar trebui să le 
aibă în vedere, care au fost menționate inițial în rezoluția sa din 26 octombrie 2017 
referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE1, printre care se 
numără introducerea de cursuri de formare, cu caracter obligatoriu, privind combaterea 
hărțuirii, pentru toți membrii personalului și deputați; cere Biroului să pună în aplicare 
fără întârziere și pe deplin deciziile adoptate în plen;

20. regretă că Biroul refuză să pună în aplicare voința plenului, exprimată în mai multe 
rânduri, de a le acorda un nivel înalt de protecție asistenților parlamentari acreditați care 
raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în temeiul Directivei (UE) 2019/1937 privind 
protecția avertizorilor de integritate21, similar nivelului de protecție acordat asistenților 
parlamentari acreditați care sunt victime ale hărțuirii; invită Biroul să definească 
standarde clare și sigure din punct de vedere juridic cu privire la situațiile în care se 
poate asigura protecția avertizorilor de integritate, inclusiv a asistenților parlamentari 
acreditați care denunță nereguli, și să publice standardele respective;

21. regretă că Biroul refuză să pună în aplicare voința plenului, exprimată în mai multe 
rânduri, de a lua măsuri pentru a alinia pe deplin ratele indemnizațiilor funcționarilor, 
ale altor agenți și ale asistenților parlamentari acreditați aferente deplasărilor în interes 
de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului; invită Biroul 
să abordeze această chestiune fără alte întârzieri și să adopte măsurile necesare pentru a 
remedia această inegalitate, punându-le în aplicare începând cu reluarea sesiunilor 
plenare de la Strasbourg;

22. invită din nou Conferința președinților să revizuiască dispozițiile de punere în aplicare 
care reglementează activitatea delegațiilor și misiunile în afara Uniunii Europene; 
subliniază că o astfel de revizuire ar trebui să aibă în vedere posibilitatea ca asistenții 
parlamentari acreditați, sub rezerva anumitor condiții, să însoțească deputații în 
delegațiile și misiunile oficiale ale Parlamentului;

23. regretă faptul că Biroul a amânat punerea în aplicare a voinței plenului, exprimată în 
mai multe rânduri, de a găsi o soluție tehnică care să le permită deputaților să își 
exercite dreptul de vot atunci când beneficiază de concediu de maternitate sau de 
paternitate, în caz de concediu medical de lungă durată sau în cazurile de forță majoră și 
de a clarifica limitele juridice, financiare și tehnice pe care le-ar presupune o astfel de 
soluție; consideră că orice măsuri luate în acest sens ar fi permis realizarea de progrese 
în ceea ce privește instituirea sistemului de desfășurare a activității și de vot la distanță 
al Parlamentului, creat în momentul izbucnirii pandemiei; se așteaptă ca, întrucât 
posibilitatea tehnică a fost în prezent confirmată, Biroul să demareze acțiunile necesare 
pentru eliminarea limitelor juridice și financiare care ar mai putea exista;

24. reamintește că, potrivit rapoartelor anuale ale Registrului de transparență din ultimii ani, 
aproximativ jumătate din numărul total al înregistrărilor din registru sunt incorecte; își 
exprimă temerea că registrul nu își poate atinge obiectivul de a asigura o mai mare 
transparență cu privire la activitățile reprezentanților de interese dacă jumătate din 
înregistrările sale furnizează informații incomplete sau incorecte; invită Parlamentul să 

21 Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția 
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (JO L 305, 26.11.2019, p. 17).
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ia măsuri pentru a îmbunătăți acuratețea registrului;

25. își reiterează solicitarea ca Parlamentul să elaboreze un raport anual detaliat referitor la 
reprezentanții de interese și alte organizații cărora li s-a acordat accesul în clădirile 
Parlamentului și să îl publice respectând Regulamentul privind protecția datelor;

26. se așteaptă ca, în viitor, Biroul să informeze în mod proactiv deputații cu privire la 
punerea în aplicare a deciziilor pertinente adoptate în plen;

Gen 

27. solicită ca viitorul proiect preliminar de estimare a bugetului să se bazeze pe o analiză 
bugetară care să țină seama de dimensiunea de gen, în conformitate cu angajamentul 
Uniunii de a integra dimensiunea de gen în buget; solicită un sistem specific de 
contabilitate care să țină seama de dimensiunea de gen, în care cheltuielile pentru 
deputați, personal și experți să fie prezentate într-o formă defalcată în funcție de gen;

28. solicită adoptarea unor criterii de evaluare și monitorizare a achizițiilor publice care să 
țină seama de dimensiunea de gen, bazate pe promovarea egalității de șanse, în toate 
caietele de sarcini ale Parlamentului;

Infrastructura digitală

29. sprijină investițiile în infrastructura digitală, inclusiv în securitatea cibernetică; 
subliniază necesitatea ca TIC să integreze soluții informatice sigure, adică soluții 
informatice cu sursă deschisă, asigurând un control deplin al Parlamentului asupra 
programelor informatice și asupra gestionării datelor, precum și libertate în dezvoltarea 
aplicațiilor, și achiziții de tehnologie care evită în mod specific dependența sau 
dependența tehnologică de marile platforme tehnologice, în special în ceea ce privește 
furnizorii de servicii de cloud;

30. subliniază că Parlamentul trebuie să integreze aspectele de mediu în agenda digitală; 
subliniază că inovarea digitală trebuie să contribuie în mod pozitiv la tranziția 
ecologică; solicită reducerea amprentei de mediu a tehnologiei digitale (tehnologie 
informatică ecologică), în special prin adaptarea politicilor interne; invită Parlamentul 
să integreze proiectarea ecologică a serviciilor digitale în gestionarea TIC și să aleagă 
opțiuni care respectă economia circulară și promovează utilizarea eficientă a resurselor;

31. reamintește riscurile inerente pentru securitatea informațiilor și protecția vieții private 
pe care le prezintă utilizarea soluțiilor dependente de terți pentru schimbul de date 
sensibile și impactul pozitiv al software-ului cu sursă deschisă asupra autonomiei 
digitale și avantajele sale în ceea ce privește securitatea; insistă că utilizatorii ar trebui 
să aibă posibilitatea de a utiliza software cu sursă deschisă pe dispozitivele 
Parlamentului și evidențiază necesitatea unor soluții descentralizate, cu sursă deschisă, 
pentru reuniunile virtuale și mesageria instantanee; subliniază că este necesar ca 
utilizatorii să fie formați în mod corespunzător, cu un accent special pe securitatea 
cibernetică; subliniază necesitatea unui program informatic care să asigure transcrierea 
și traducerea automată a limbilor utilizate pentru a sprijini difuzarea informațiilor în 
toate limbile oficiale, într-o măsură egală;
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32. îndeamnă ferm la luarea de măsuri pentru a se asigura că, la achiziția de către Parlament 
a programelor informatice și a infrastructurii digitale, inclusiv a soluțiilor cloud, se evită 
efectele de dependență de un singur furnizor, prin intermediul unor cerințe de 
portabilitate și de interoperabilitate deplină, se utilizează software cu sursă deschisă și 
se rezervă achiziții publice pentru IMM-uri și întreprinderi nou-înființate;

33. subliniază că datele și instrumentele informatice generate de sectorul public și/sau 
datele și instrumentele informatice finanțate din fonduri publice ar trebui să fie 
reutilizabile, accesibile în mod deschis și să respecte drepturile fundamentale și, dacă 
sunt destinate unei utilizări critice, trebuie să facă obiectul unei certificări de securitate 
sau al unui audit de securitate; consideră, în plus, că IA utilizată de Parlament ar trebui 
să fie publicată ca sursă deschisă, în cadrul procedurii de achiziții publice, cu 
documentație de software și algoritmi accesibili pentru a permite analizarea modului în 
care sistemul IA a ajuns la o anumită concluzie; subliniază că o evaluare prealabilă a 
conformității ar trebui să includă un audit privind drepturile fundamentale;

34. ia act de faptul că au fost instituite sisteme de votare de la distanță pentru a garanta 
continuitatea activității Parlamentului în timpul pandemiei; solicită unificarea acestor 
sisteme de vot;

35. solicită să se asigure funcționarea unor rețele fără fir mai rapide și mai sigure în toate 
cele trei locuri de desfășurare a activității;

Interacțiunea cu cetățenii

36. subliniază că Parlamentul este singura instituție a Uniunii aleasă prin vot universal; 
consideră că este important să li se ofere cetățenilor o mai bună înțelegere a activităților 
Parlamentului, precum și să se îmbunătățească gradul de conștientizare politică și să se 
promoveze valorile Uniunii; solicită o utilizare crescută a mijloacelor digitale pentru a 
interacționa direct cu cetățenii;

37. sprijină instalarea de spații „Europa Experience” în toate statele membre până în 2024; 
ia act de confirmarea faptului că întârzierile cauzate de pandemia de COVID-19 nu vor 
compromite etapele critice; sprijină politica administrației de a viza maximizarea 
sinergiilor; se așteaptă ca impactul bugetar pe termen lung al spațiilor „Europa 
Experience” în ceea ce privește costurile de funcționare să fie prezentat Comisiei pentru 
bugete înainte de adoptarea bugetului pe 2022; reamintește că proiectul „Europa 
Experience” ar trebui să le permită tuturor cetățenilor să înțeleagă mai bine funcționarea 
instituțiilor europene;

38. consideră că birourile de legătură ale Parlamentului European (EPLO) ar trebui să își 
dezvolte rețeaua din care fac parte și să interacționeze mai mult cu cetățenii; invită 
Parlamentul să organizeze, prin intermediul birourilor sale de legătură, reuniuni și 
evenimente, precum Evenimentul tineretului european (EYE), care să implice 
participarea deputaților și a tinerilor la nivel local;

39. recunoaște importanța grupurilor de vizitatori; constată că niciun grup de vizitatori nu a 
putut vizita clădirile Parlamentului în timpul pandemiei de COVID-19; reamintește că, 
în conformitate cu decizia Biroului din 5 octombrie 2020, 40 % din cota neutilizată 
pentru 2020 a fost realocată pentru 2022; salută faptul că Parlamentul depune eforturi 
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considerabile pentru a oferi servicii vizitatorilor, îndeosebi tinerilor, care rămân un 
grup-țintă important; solicită ca indemnizațiile pentru vizitatori să nu mai crească în 
restul mandatului dincolo de un nivel fezabil din punct de vedere operațional;

40. recunoaște că aproximativ 50 de milioane de persoane aparțin unor minorități 
lingvistice, comunități și regiuni distincte ale Uniunii; reamintește că Parlamentul 
încurajează implicarea și participarea cetățenilor, inclusiv a minorităților naționale, 
regionale și lingvistice, la activitățile Uniunii; reamintește că Parlamentul sprijină cu 
fermitate multilingvismul și promovează drepturile minorităților naționale, regionale și 
lingvistice; consideră că Parlamentul poate contribui în mod activ la lupta împotriva 
dezinformării, furnizând informații și în limbile diferitelor minorități lingvistice, regiuni 
și comunități, după caz; solicită Biroului să analizeze fezabilitatea și să estimeze costul 
financiar al furnizării de materiale pentru comunicare, de exemplu pentru centrele 
„Europa Experience” și Conferința privind viitorul Europei, care să fie elaborate în 
limbile minorităților lingvistice, ale regiunilor și ale comunităților din diferite state 
membre;

41. invită Secretarul General să analizeze fezabilitatea introducerii interpretării în limbajul 
internațional al semnelor pentru toate dezbaterile în plen, în conformitate cu cererile 
adoptate în cadrul Adunării plenare, și să pună în aplicare această decizie în ceea ce 
privește principiul accesului egal pentru toți cetățenii;

42. consideră că este extrem de important ca fiecare instituție a Uniunii implicată în 
organizarea și gestionarea viitoarei Conferințe privind viitorul Europei, inclusiv 
Parlamentul, să fie dotată cu un buget administrativ corespunzător, pentru a asigura 
faptul că evenimentul este încununat de succes, încă din etapa comunicării estimărilor 
sale de venituri și cheltuieli;

43. solicită introducerea posibilității ca cetățenii și rezidenții statelor membre și ai țărilor 
partenere să efectueze vizite ghidate virtuale în Parlament, pentru a asigura astfel un 
grad mai ridicat de înțelegere a activității și a valorilor instituției în rândul publicului 
larg;

44. pledează pentru un serviciu special dedicat vizitatorilor vârstnici, evidențiind în acest 
context programele și politicile Uniunii care promovează îmbătrânirea activă;

Proiecte imobiliare

45. se așteaptă ca planificarea și procesul decizional din domeniul politicii imobiliare a 
Parlamentului să fie mai transparente și mai detaliate, precum și să facă obiectul unei 
informări timpurii, ținând seama în mod adecvat de articolul 266 din Regulamentul 
financiar; solicită o dezbatere privind funcționarea Parlamentului și o revizuire a 
nevoilor în materie de spațiu ale Parlamentului, având în vedere efectele pandemiei și 
creșterea preconizată a muncii de la distanță și, dacă este cazul, ca strategia sa 
imobiliară pe termen lung să fie adaptată; subliniază că o planificare atentă ar trebui să 
permită economii substanțiale;

46. cere Biroului să comunice decizia sa privind clădirea Paul-Henri Spaak, furnizând 
inclusiv o defalcare detaliată a costurilor și documentele justificative; ia act de 
indisponibilitatea clădirii Spaak în timpul lucrărilor de renovare și solicită optimizarea 
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spațiului deja disponibil în conformitate cu nevoile Parlamentului; reamintește, în acest 
context, angajamentul asumat de Parlament de a realiza adaptarea și renovarea necesară 
a clădirilor sale pentru a crea un mediu accesibil tuturor utilizatorilor, în conformitate cu 
standardele Uniunii; recomandă să se țină seama în mod corespunzător de criteriile de 
diversitate și de incluziune în planificarea și restructurarea clădirilor Parlamentului;

47. salută decizia Biroului de a adopta pașapoarte de renovare a clădirilor, pentru a face 
posibilă gestionarea pe parcursul ciclului de viață a portofoliului imobiliar al 
Parlamentului; se așteaptă ca utilizarea noului instrument să contribuie la punerea 
efectivă în aplicare a căii de urmat pentru a asigura neutralitatea sau pasivitatea 
clădirilor din punctul de vedere al impactului asupra climei cât mai curând posibil și cel 
târziu până în 2050; se așteaptă, de asemenea, ca pașaportul de renovare să includă 
îmbunătățirea calității aerului din interiorul clădirilor și respectarea unor standarde 
specifice clădirilor sănătoase;

48. ia act de faptul că bugetul propus de Secretarul General pentru 2022 prevede alocarea 
unei sume de 4,358 milioane EUR pentru executarea unor lucrări de construcții la 
intrarea în clădirea WEISS; constată, de asemenea, că o sumă de 8 milioane EUR a fost 
deja prevăzută în bugetul pe 2021 pentru astfel de lucrări; solicită informații actualizate 
cu privire la costurile totale ale acestui proiect;

Alte aspecte

49. își reiterează solicitarea adresată Biroului de a asigura o flexibilitate totală a prezenței 
deputaților în cursul Săptămânilor verzi, pentru a le facilita modalitățile de lucru;

50. reamintește că la articolul 27 alineatele (1) și (2) din Statutul deputaților în Parlamentul 
European22 se prevăd următoarele: „Fondul de pensii facultativ stabilit de Parlament se 
păstrează după intrarea în vigoare a prezentului statut pentru deputați sau foștii deputați 
care au dobândit deja drepturi sau sunt pe cale de a dobândi drepturi în respectivul 
fond” și că „drepturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral”; invită 
Secretarul General și Biroul să respecte pe deplin Statutul deputaților și să stabilească 
cu Fondul de pensii un plan clar pentru ca Parlamentul să își asume și să își preia 
obligațiile și responsabilitățile privind sistemul de pensii facultativ al deputaților săi;

51. constată că furnizorii de servicii au fost grav afectați de pandemie; salută eforturile 
Parlamentului, spre exemplu furnizarea de mese de solidaritate, care contribuie la 
reducerea impactului asupra subcontractanților și asupra angajaților acestora; 
evidențiază că subcontractarea serviciilor de curățenie și de catering pune persoanele, în 
special femeile, într-o poziție extrem de vulnerabilă; este foarte îngrijorat de 
concedierile masive în rândul personalului Grupului COMPASS, care furnizează 
servicii de catering; invită autoritățile competente ale Parlamentului, în colaborare cu 
subcontractanții, să examineze toate soluțiile alternative posibile pentru a proteja 
ocuparea forței de muncă în cadrul dialogului social și pentru a achiziționa servicii 
suplimentare justificabile în termeni de utilizare a bugetului Parlamentului; invită 
Parlamentul să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a se asigura că 
contractanții externi respectă cele mai înalte standarde ale legislației muncii în privința 

22  Decizia Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul 
European (2005/684/CE, Euratom), (JO L 262, 7.10.2005, p. 1).
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personalului afectat serviciilor de curățenie, compus în principal din femei, și în privința 
personalului din domeniul cateringului, în special în ceea ce privește presiunea 
psihologică și condițiile de muncă; invită Biroul să reconsidere politica de externalizare 
a Parlamentului;

52. invită Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în 
funcție de performanțe în întreaga administrație a Parlamentului și să promoveze 
abordarea bazată pe gestionarea de maximă eficiență, cu scopul de a îmbunătăți 
eficiența și sustenabilitatea din punct de vedere ecologic, a reduce formalitățile 
administrative și a diminua birocrația în activitatea internă a instituției; subliniază că 
gestionarea de maximă eficiență constă în îmbunătățirea continuă a procedurii de lucru, 
grație simplificării și experienței acumulate de personalul administrativ;

53. evidențiază necesitatea de a revizui politica de resurse umane a Parlamentului pentru a 
permite instituției să utilizeze cunoștințele specializate dobândite de tot personalul 
acesteia; consideră, prin urmare, că este necesar să se modifice normele pentru a 
permite tuturor categoriilor de personal, inclusiv asistenților parlamentari acreditați, să 
participe la concursuri interne și să se implementeze sisteme de dezvoltare a resurselor 
umane, care să permită Parlamentului să mențină expertiza acestor categorii de personal 
în serviciul instituției;

54. invită Secretarul General să evalueze riscurile legate de angajarea unui număr tot mai 
mare de agenți contractuali, inclusiv riscul de a crea două categorii de personal în 
Parlament; insistă că posturile și sarcinile permanente de bază ar trebui încredințate 
personalului permanent;

55. solicită mai multă flexibilitate și mai puțină birocrație în gestionarea cabinetelor și 
contractelor deputaților în Parlamentul European, ținând seama de erorile repetate ale 
platformelor online și de dificultatea de a lucra de la distanță în timpul pandemiei de 
COVID-19; solicită Secretariatului și serviciilor financiare ale Parlamentului să 
stabilească un set special de norme flexibile;

56. ia act de faptul că în cadrul Parlamentului își încep activitatea, în fiecare semestru, 
aproximativ 250 de noi stagiari; consideră că stagiarilor Parlamentului ar trebui să li se 
ofere aceeași reducere aplicabilă cheltuielilor cu transportul de care beneficiază și 
ceilalți membri ai personalului; consideră că aceste măsuri nu ar reprezenta o sarcină 
suplimentară semnificativă pentru bugetul Parlamentului și ar conduce la o reducere 
semnificativă a cheltuielilor pentru stagiarii de la Bruxelles;

57. reamintește că trebuie alocate resurse adecvate pentru finanțarea activităților culturale și 
artistice în interiorul și în exteriorul clădirilor Parlamentului, astfel încât să se sublinieze 
sprijinul pe care îl acordă instituția sectorului cultural și creativ;

58. reamintește angajamentul politic al Parlamentului în ceea ce privește birourile sale de 
legătură externe și îndeamnă Serviciul European de Acțiune Externă să asigure 
condițiile necesare, cum ar fi gestionarea în comun a clădirilor acolo unde este necesar, 
precum și acreditarea diplomatică a personalului Parlamentului pe lângă autoritățile 
statelor-gazdă;

59. solicită ca Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene 
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să prezinte rapoarte anuale transparente în timp util;

60. consideră că pandemia de COVID-19 are un impact negativ asupra dinamismului 
activității Parlamentului; subliniază că este important să se asigure un Parlament 
dinamic și animat după încheierea crizei provocate de pandemia de COVID-19; solicită, 
prin urmare, Biroului să efectueze o analiză menită să identifice noi practici care ar 
putea face Parlamentul mai dinamic, urmată de recomandări care ar putea fi puse în 
aplicare printr-o revizuire a Regulamentului de procedură, dacă este necesar;

o

o o

61. adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2022;

62. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
rezoluție și estimarea bugetului.
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ANEXĂ: PROIECT PRELIMINAR DE ESTIMARE A BUGETULUI

PROIECT PRELIMINAR DE ESTIMARE A BUGETULUI
2022



RR\1230081RO.docx 19/77 PE689.577v01-00

RO

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor Parlamentului pentru exercițiul 
financiar 2022

Rubrica Suma

Cheltuieli 2 112 904 198

Resurse proprii 182 850 000

Contribuție de încasat 1 930 054 198
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VENITURI

Titlul - 
Capitolul - 
Articolul - 

Postul

Rubrica Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020

3 VENITURI ADMINISTRATIVE
3 0 VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL
3 0 0 Impozite și contribuții 97 757 000 93 120 000 93 413 435
3 0 1 Contribuții la sistemul de pensii 85091000 83097000 75 574 698

Capitolul 3 0 — Total 182 848 000 176 217 000 168 988 133
3 1  
3 1 0 Vânzarea de bunuri imobile — Venituri alocate p.m. p.m. 1 550 185
3 1 1 Vânzarea altor bunuri p.m. p.m. 0

3 1 2 Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate p.m. p.m. 0

Capitolul 3 1 — Total p.m. p.m. 1 550 185
3 2  

3 2 0 Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii 
și executarea de lucrări — Venituri alocate p.m. p.m. 0

3 2 1 Rambursări de către alte instituții sau organisme ale 
indemnizațiilor de misiune — Venituri alocate p.m. p.m. 0

3 2 2 Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, 
prestarea de servicii sau executarea de lucrări — Venituri alocate p.m. p.m. 0

Capitolul 3 2 — Total p.m. p.m. 0
3 3  
3 3 0 Restituirea sumelor plătite în mod necuvenit — Venituri alocate p.m. p.m. 0

3 3 1 Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații, 
subvenții, cadouri și legate) — Venituri alocate p.m. p.m. 0

3 3 3 Indemnizații de asigurări primite — Venituri alocate p.m. p.m. 0

3 3 8 Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri 
alocate p.m. p.m. 0

3 3 9 Alte venituri provenite din operațiuni administrative 2 000 2 000 891 685
Capitolul 3 4 — Total 2 000 2 000 891 685

Titlul 3 — Total 182 850 000 176 219 000 171 430 002
4 VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI
4 0 VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI
4 0 0 Venituri din investiții, împrumuturi acordate și conturi bancare p.m. 50 000 2 028

Capitolul 4 0 — Total p.m. 50 000 2 028

Titlul 4 — Total p.m. 50 000 2 028

6 VENITURI, CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE POLITICILE UNIUNII
6 6 ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI
6 6 8 Alte contribuții și restituiri — Venituri alocate p.m. p.m. 0

Capitolul 6 6 — Total p.m. p.m. 0
Titlul 6 — Total p.m. p.m. 0

TOTAL GENRAL 182 850 000 176 269 000 171 432 030
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CHELTUIELI
Recapitulare generală a creditelor (2022 și 2021) și a execuției (2020)

Titlul - 
Capitolul - 
Articolul - 

Postul

Rubrica Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020

1 PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA
1 0 MEMBRII INSTITUȚIEI 209 903 000 207 576 273 180 659 038
1 2 FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI 714 893 000 693 916 364 679 166 389
1 4 ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE 185 424 000 173 260 678 150 587 138

1 6 ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE 
LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA 23 593 050 22 955 600 19 083 918

Titlul 1 — Total 1 133 813 050 1 097 708 915 1 029 496 483
2 CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
2 0 CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE 233 538 212 235 657 000 287 339 852

2 1 INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER 198 398 786 191 697 500 204 061 518

2 3 CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE 8 158 900 6 706 500 6 743 937
Titlul 2 — Total 440 095 898 434 061 000 498 145 306

3 CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE
3 0 REUNIUNI ȘI CONFERINȚE 30 153 900 34 700 500 7 838 908

3 2 EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, 
PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE 152 090 350 150 461 720 107 598 067

Titlul 3 — Total 182 244 250 185 162 220 115 436 975
4 CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

4 0 CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI 
ALE ANUMITOR ORGANE 135 000 000 134 000 000 123 200 426

4 2 CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE 215 911 000 209 443 000 183 989 920

4 4 REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI 
ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI 520 000 500 000 480 000

Titlul 4 — Total 351 431 000 343 943 000 307 670 345

5 Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

5 0
Cheltuielile autorității pentru partidele politice europene și 
fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități 
independente

320 000 300 000 1 845

Titlul 5 — Total 320 000 300 000 1 845
10 ALTE CHELTUIELI
10 0 PROVIZIOANE p.m. p.m. p.m.
10 1 REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE 5 000 000 2 346 000 p.m.
10 3 REZERVĂ PENTRU EXTINDERE p.m. p.m. p.m.

10 4 REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE 
COMUNICARE p.m. p.m. p.m.

10 5 PROVIZION PENTRU CLĂDIRI p.m. p.m. p.m.

10 6 REZERVE PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE p.m. p.m. p.m.

10 8 REZERVĂ PENTRU EMAS p.m. p.m. p.m.
Titlul 10 — Total 5 000 000 2 346 000 p.m.

TOTAL GENRAL 2 112 904 198 2 063 521 135 1 950 749 110
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SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL 
EUROPEAN

VENITURI — VENITURI

TITLUL 3 — VENITURI ADMINISTRATIVE

CAPITOLUL 3 0 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL

Articolul 3 0 0 — Impozite și contribuții

Postul 3 0 0 0 — Impozit pe remunerații
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
84 658 000 80 695 000 81 341 562,25

Temei juridic

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.
Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de 
stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul 
Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Postul 3 0 0 1 — Prelevări speciale pe remunerații
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
13 099 000 12 425 000 12 071 872,87

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Articolul 3 0 1 — Contribuții la sistemul de pensii

Postul 3 0 1 0 — Contribuția personalului la sistemul de pensii
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
77 051 000 73 087 000 69 173 578,83

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).
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Postul 3 0 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020

8 000 000 10 000 000 6 397 668,43

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și 
(3) și articolul 48 din anexa VIII.

Postul 3 0 1 2 — Contribuții la sistemul de pensii din partea personalului aflat în concediu
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
40 000 10 000 3 450,72

Postul 3 0 1 4 — Contribuții ale deputaților în Parlamentul European
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Temei juridic

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special 
anexa III.
Acte de referință

CAPITOLUL 3 1 — VENITURI LEGATE DE PROPRIETĂȚI

Articolul 3 1 0 — Vânzarea de bunuri imobile — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 1 550 184,50

Observații

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile 
care aparțin instituției.
În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.

Articolul 3 1 1 — Vânzarea de alte bunuri
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.
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Observații

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea 
parțială a altor bunuri care aparțin instituției.

Articolul 3 1 2 — Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.

Observații

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.
Detaliile privind cheltuielile și veniturile provenite din împrumuturi și închirieri sau din 
prestări de servicii în cadrul acestui post bugetar sunt prezentate într-o anexă la prezentul 
buget.

CAPITOLUL 3 2 — VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE 
BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI 
— VENITURI ALOCATE

Articolul 3 2 0 — Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și 
executarea de lucrări — Venituri alocate

Postul 3 2 0 2 — Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de 
lucrări în folosul altor instituții, agenții și organisme ale Uniunii — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.

Observații

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.
Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării cheltuielilor de 
asigurări sociale suportate în numele unei alte instituții.
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Articolul 3 2 1 — Rambursări de către alte instituții sau organisme ale indemnizațiilor de 
misiune — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.
Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării cheltuielilor de 
asigurări sociale suportate în numele unei alte instituții.

Articolul 3 2 2 — Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, prestarea de 
servicii sau executarea de lucrări — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.

Observații

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.

CAPITOLUL 3 3 — ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE

Articolul 3 3 0 — Restituirea sumelor plătite în mod necuvenit — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.

Observații

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.

Articolul 3 3 1 — Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații, 
subvenții, cadouri și legate) — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.
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Observații

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.

Articolul 3 3 3 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate – Venituri 
alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.

Observații

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt 
considerate ca fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în 
rubricile din care au fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor 
corespondente.
Acest articol este destinat să cuprindă, de asemenea, rambursarea de către societățile de 
asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

Articolul 3 3 8 — Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.

Observații

Acest articol este destinat înregistrării altor contribuții și restituiri aferente funcționării 
administrative a instituției.
În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca 
fiind venituri alocate și conduc la înscrierea unor credite suplimentare în rubricile din care au 
fost suportate cheltuielile inițiale ce au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 3 3 9 — Alte venituri provenite din operațiuni administrative
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
2 000 2 000 891 684,67

Observații

Acest articol este destinat să înregistreze alte venituri din operațiuni administrative.
Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din 
prestări de servicii în cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.
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TITLUL 4 — VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE 
ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

CAPITOLUL 4 0 — VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI

Articolul 4 0 0 — Venituri din investiții, împrumuturi acordate și conturi bancare
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
50 000 2 027,55

Observații

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi 
acordate, dobânzi bancare și alte tipuri de dobânzi încasate în conturile instituției.

TITLUL 6 — VENITURI, CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI 
LEGATE DE POLITICILE UNIUNII

CAPITOLUL 6 6 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

Articolul 6 6 8 — Alte contribuții și restituiri — Venituri alocate
Cifre

Bugetul 2022 Bugetul 2021 Execuție 2020
p.m. p.m.

Observații

Acest articol este destinat înregistrării, în conformitate cu dispozițiile articolului 21 din 
Regulamentul financiar, a eventualelor venituri care nu sunt prevăzute în altă parte în titlul 6 
și care conduc la deschiderea de credite suplimentare destinate finanțării cheltuielilor pentru 
care sunt alocate aceste venituri.
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CHELTUIELI — CHELTUIELI

TITLUL 1 – PERSOANE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI

Articolul 1 0 0 — Salarii și indemnizații

Postul 1 0 0 0 — Salarii
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
79 494 000 76 747 273 76 121 019,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere salariile prevăzute de Statutul deputaților.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 
2.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare 
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
67 400 000 67 400 000 34 872 664,00

Observații

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de 
deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și de alte deplasări de serviciu.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 25 000 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-
21 și articolul 24.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli de deplasare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
5 700 000 5 500 000 3 132 000,00
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Observații

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare și a 
cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 1 000 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22 
și 23.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
39 600 000 39 500 000 39 100 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activității parlamentare a deputaților, 
în conformitate cu Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 170 000 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-
28.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizații pentru exercitarea funcțiilor
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
191 000 191 000 190 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare 
aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.
Decizia Biroului Parlamentului European din 17 iunie 2009.
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Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
3 017 000 2 819 000 2 685 449,75

Observații

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor 
medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale 
ale deputaților.
De asemenea, acesta este destinat să acopere asigurările și asistența oferită deputaților care se 
află în deplasare oficială și au nevoie de repatriere dacă se îmbolnăvesc grav, sunt victime ale 
unui accident sau ale unor incidente neprevăzute care împiedică buna desfășurare a deplasării. 
Asistența cuprinde organizarea repatrierii deputaților și achitarea cheltuielilor aferente.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 200 000 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9 
și articolul 29.
Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor 
Uniunii Europene.
Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene.
Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind 
rambursarea cheltuielilor medicale.

Postul 1 0 1 2 — Măsuri specifice de asistență pentru deputații cu handicap
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 431 000 1 258 000 325 405,01

Observații

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare acordării de asistență unui 
deputat cu handicap grav.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.
Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 186 000 2 010 000 14 017 500,00
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Observații

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încheierea 
mandantului unui deputat.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-
48 și articolul 77.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă (CID)
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
9 000 000 9 270 000 7 998 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea 
mandatului unui deputat.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 150 000 EUR.
Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75, 
și anexa III la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul 
European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate (CID)
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
190 000 171 000 171 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, 
care survine în cursul mandatului acestuia.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.
Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75, 
și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul 
European (denumite în continuare „normele CID”).
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Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș (CID)
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 944 000 1 959 000 1 846 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș sau de orfan în caz de deces al 
unui deputat sau al unui fost deputat.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 15 000 EUR.
Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75, 
și anexa I la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul 
European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al deputaților
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. 1 000 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul 
facultativ de pensii suplimentare al deputaților.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 500 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76, 
și anexa VII la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul 
European (denumite în continuare „normele CID”).

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
750 000 750 000 200 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și 
cursurilor de informatică pentru deputați.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.
Decizia Biroului Parlamentului European din 23 octombrie 2017 privind cursurile de limbi 
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străine și de informatică pentru deputați.

CAPITOLUL 1 2 – FUNCȚIONARII ȘI AGENȚII TEMPORARI

Articolul 1 2 0 – Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 – Remunerații și indemnizații 
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
708 973 000 688 256 364 672 940 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente pentru funcționarii și 
agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă: 
— salariile, indemnizațiile și alte plăți aferente salariilor;
— asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte 

contribuții de asigurări sociale;
— indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;
— alocații și indemnizații diverse;
— plata cheltuielilor de călătorie, de la locul de muncă la locul de origine, pentru funcționari 

și agenții temporari, pentru soții/soțiile acestora și pentru persoanele aflate în întreținerea 
acestora;

— efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate 
într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

— asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să 
le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile 
acestora la pensie în țara lor de origine.

Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare „accidente – activități 
sportive” pentru utilizatorii centrelor sportive ale Parlamentului European de la Bruxelles, 
Luxemburg și Strasbourg.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 450 000 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
100 000 100 000 26 389,19

Observații

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute în 
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temeiul juridic.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
3 100 000 3 000 000 3 850 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor 

familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care 
implică schimbarea locului de muncă;

— indemnizațiile de instalare și de reinstalare și cheltuielile de mutare datorate 
funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea 
activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul 
încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

— diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își 
schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de 
muncă;

— indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de 
inaptitudine manifestă;

— indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;
— diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii dintr-

un stat membru și cele datorate sistemului de la nivelul Uniunii în cazul reclasificării unui 
contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare sau de concediu în interes de serviciu
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
2 720 000 2 560 000 2 350 000,00
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Observații

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite:
— funcționarilor disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri 

de muncă din instituție;
— funcționarilor trimiși în concediu din motive organizatorice legate de dobândirea de noi 

competențe în cadrul instituției;
— funcționarilor și agenților temporari în posturi de conducere angajați de grupurile politice, 

care ocupă un post din gradele AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.
Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și 
efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații (cu excepția persoanelor care 
beneficiază de dispozițiile articolului 42c din Statutul funcționarilor, cărora nu li se aplică 
coeficienți de corecție).
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 42c și 50 și anexa IV, 
precum și articolul 48a din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare 
pentru funcționari și agenți temporari
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu 

Regulamentele (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 și (CE, Euratom) nr. 1748/2002 ale 
Consiliului;

— cota-parte a angajatorului din asigurarea de boală a beneficiarilor indemnizațiilor;
— efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.
Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de 
instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice pentru 
încetarea definitivă a activității agenților temporari ai Comunităților Europene (JO L 280, 
23.11.1995, p. 4).
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de 
stabilire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă 
a funcțiilor unor funcționari ai Comunităților Europene, numiți într-un post permanent al 
Parlamentului European și ca agenți temporari ai grupurilor politice din Parlamentul 
European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).
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CAPITOLUL 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII 
EXTERNE

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
68 974 000 65 039 727 57 462 658,70

Observații

Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:
— remunerațiile, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, ale celorlalți agenți, inclusiv ale 

agenților contractuali și ale consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți 
agenți ai Uniunii Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate 
socială, în principal la sistemul comunitar, precum și efectele coeficienților de corecție 
aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

— angajarea de personal interimar.
Acest credit nu este destinat să acopere cheltuielile pentru:
— ceilalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și Siguranță, care ocupă 

funcții legate de siguranța persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor și evaluarea 
riscurilor;

— alți agenți afectați în cadrul Secretariatului General, care ocupă funcția de șofer. 
O parte din acest credit trebuie să fie utilizată pentru recrutarea de agenți contractuali cu 
dizabilități, în conformitate cu Decizia Biroului Parlamentului European din 7 și 9 iulie 2008.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 4 317 000 EUR.
Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlurile IV, V și VI).
Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, 
recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului 
European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 1 — Alți agenți — Securitate
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
39 993 000 34 584 545 31 022 000,00

Observații

Acest credit este destinat în principal să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în 
cadrul Direcției Generale Securitate și Siguranță care îndeplinesc sarcini legate de siguranța 
persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor și evaluarea riscurilor:
— remunerațiile agenților contractuali și ale agenților contractuali auxiliari, inclusiv 

alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili 
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remunerațiilor lor.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 500 000 EUR.
Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).
Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, 
recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului 
European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 2 — Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
7 600 000 7 444 545 7 266 000,00

Observații

Acest credit este destinat în principal să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în 
cadrul Secretariatului General care îndeplinesc sarcina de șofer sau care coordonează 
activitățile șoferilor:
— remunerațiile agenților contractuali și ale agenților contractuali auxiliari, inclusiv 

alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili 
remunerațiilor lor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).
Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, 
recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului 
European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 4 — Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
10 262 000 10 130 440 8 270 950,34

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— plățile acordate stagiarilor absolvenți de studii superioare (burse), inclusiv eventualele 

alocații pentru locuință;
— cheltuielile de deplasare pentru stagiari;
— cheltuielile suplimentare direct legate de handicapul lor;
— cheltuielile cu asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari;
— cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare sau de formare pentru stagiari;
— plata unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru stagiile Robert Schuman;
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— cheltuielile aferente schimburilor de personal între Parlamentul European și funcția 
publică din statele membre, țările candidate sau organizațiile internaționale menționate în 
normele aplicabile;

— cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European, inclusiv 
indemnizațiile și cheltuielile de călătorie;

— asigurările de accident pentru experții naționali detașați;
— indemnizațiile pentru vizitele de studiu și bursele de studiu;
— organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în 

colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a 
traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea 
profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și 
cheltuielile conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.
Temei juridic

Decizia Biroului Parlamentului European din 7 martie 2005 referitoare la normele privind 
punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor 
politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a 
organizațiilor internaționale.
Decizia Biroului Parlamentului European din 4 mai 2009 referitoare la normele privind 
detașarea experților naționali la Parlamentul European.
Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 18 iunie 2019 referitoare la 
normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului 
European.

Postul 1 4 0 5 — Cheltuieli aferente serviciilor de interpretare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
50 395 000 48 487 421 38 506 000,00

Observații

Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:
— retribuțiile și indemnizațiile asimilate, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și alte 

cheltuieli ale interpreților de conferință recrutați prin contract de Parlamentul European 
pentru reuniunile organizate de acesta în scop propriu sau în folosul altor instituții, în 
cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului European 
(funcționari sau agenți temporari);

— cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință angajați pentru 
reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile respective nu pot fi asigurate de 
funcționari, agenți temporari sau alți agenți ai Parlamentului European;

— cheltuielile legate de serviciile prestate în folosul Parlamentului European de către 
interpreții unor instituții regionale, naționale sau internaționale;

— cheltuielile aferente activităților legate de interpretariat, în special cele legate de 
pregătirea reuniunilor și formarea și selecționarea interpreților;

— sumele plătite Comisiei pentru administrarea plăților pentru interpreți de conferință.
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Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 2 600 000 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.
Convenția care stabilește condițiile de lucru și condițiile financiare pentru interpreții de 
conferință auxiliari (precum și normele de aplicare aferente), adoptată la 28 iulie 1999, 
modificată la 13 octombrie 2004 și revizuită la 31 iulie 2008.

Postul 1 4 0 6 — Observatori
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în 
conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 1 4 2 — Servicii de traducere externe
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
8 200 000 7 574 000 8 059 529,39

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, redactare, 
dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 50 000 EUR.

CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE 
CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
160 000 150 000 43 321,97
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Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 

2002/621/CE, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere ale candidaților invitați la 
interviurile de angajare;

— cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.
În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile funcționale și după consultarea Oficiului 
European pentru Selecția Personalului, o parte din acest credit poate fi utilizată pentru 
concursuri organizate chiar de instituție.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31, articolul 33 și anexa III. 
Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, 
a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a 
Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția 
Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a 
secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții 
de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și 
Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 
privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților 
Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Postul 1 6 1 2— Învățare și dezvoltare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
8 181 000 8 115 000 3 751 222,47

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru formarea personalului în vederea 
îmbunătățirii competențelor acestuia și a performanței și eficienței instituției, de exemplu prin 
intermediul unor cursuri de limbi străine vizând limbile de lucru oficiale. 
Creditul este destinat, de asemenea, acoperirii cheltuielilor aferente altor cursuri de formare 
pentru deputați.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.
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Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
853 700 867 250 584 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu handicap aparținând 

următoarelor categorii:
— funcționari și agenți temporari în activitate;
— soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;
— copiii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene;

rambursarea, în limitele posibilităților bugetare și după epuizarea drepturilor eventual 
acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor (de altă natură 
decât medicale) care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de handicap, 
justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări 
medicale;

— intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care se află într-o situație deosebit de 
dificilă;

— acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile 
accesorii suportate de Serviciul social. Contribuțiile sau rambursarea cheltuielilor 
Comitetului pentru personal legate de participanții la activități de asistență socială vor fi 
destinate să finanțeze activități care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar 
nu vor constitui subvenții destinate individual unor membri ai personalului sau unor 
familii;

— alte măsuri cu caracter social, la nivel instituțional și interinstituțional, în favoarea 
funcționarilor, a celorlalți agenți și a personalului pensionat;

— finanțarea unor măsuri de înlesnire rezonabilă sau a cheltuielilor de analiză medicală sau 
socială specifice pentru funcționari, pentru alți agenți cu dizabilități în curs de recrutare 
sau care au nevoie de înlesniri ca urmare a unor evenimente survenite în cursul carierei 
lor, precum și pentru stagiarii cu dizabilități în curs de selectare, în conformitate cu 
articolul 1d din Statutul funcționarilor, în special măsuri de asistență personală la locul de 
muncă, inclusiv transport, și pe durata misiunilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 70 000 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 1d, articolul 9 alineatul (3) al 
treilea paragraf și articolul 76.
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Postul 1 6 3 1 — Mobilitate
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 760 000 1 610 000 515 269,21

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu planul de mobilitate din diferitele locuri de 
desfășurare a activității.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
265 000 265 000 210 762,89

Observații

Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar inițiative de promovare a 
relațiilor sociale între membrii personalului de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții 
pentru cluburi, cercuri sportive și asociații culturale ale personalului, precum și să contribuie 
la costul unei structuri permanente de întrunire (pentru activități culturale, sportive și 
recreative, restaurant) în timpul liber.
Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale 
interinstituționale.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 600 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Sănătate și prevenire
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 922 350 1 892 350 2 254 195,14

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare ale serviciilor medicale, ale 
Serviciului de gestionare a absențelor medicale, ale Unității pentru prevenire și bunăstare la 
locul de muncă, precum și ale Unității pentru egalitate, incluziune și diversitate din Bruxelles, 
Luxemburg și Strasbourg, inclusiv controalele medicale, achiziționarea de materiale și 
produse farmaceutice, precum și cheltuielile legate de examinările medicale, în special în 
contextul medicinei muncii, de examinările medicale prealabile angajării, de examinările 
medicale periodice și screeningul medical în cazul posturilor din sectorul securității, al pazei 
și cu risc definit, de rapoartele de expertiză medicală și măsurile ergonomice, cheltuielile 
ocazionate de funcționarea comisiei de invaliditate și de procedurile de arbitraj și opiniile 
experților, precum și cheltuielile legate de serviciile furnizate de medici și de specialiști 
paramedicali externi, pe care agenții medicali le consideră a fi necesare.
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Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de 
lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu prestatorii de servicii 
medicale, paramedicale sau de suplinire pe termen scurt.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 33 și 59, precum și articolul 8 
din anexa II.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli cu restaurantele
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
774 000 750 000 2 659 145,84

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de catering pentru evenimente și ședințe 
oficiale la nivel înalt, precum și anumite măsuri sociale convenite de Parlamentul European.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Structuri de îngrijire a copiilor
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
8 937 000 8 655 000 8 440 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului European din totalul 
cheltuielilor organizaționale și cele aferente prestării de servicii pentru structurile interne de 
îngrijire a copiilor, precum și pentru cele externe de îngrijire a copiilor cu care a fost încheiat 
un contract.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 3 300 000 EUR.

Postul 1 6 5 5 — Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
740 000 651 000 626 000,00

Observații

Punerea în aplicare a Deciziei C(2013) 4886 a Comisiei din 1 august 2013 de punere în 
aplicare a contribuției UE plătite pe o bază proporțională școlilor acreditate de Consiliul 
superior al Școlilor europene în funcție de numărul de copii înscriși ai personalului UE, 
precum și de înlocuire a Deciziei C(2009) 7719 a Comisiei din 14 octombrie 2009, astfel cum 
a fost modificată prin Decizia C(2010) 7993 a Comisiei din 8 decembrie 2010 (JO C 222, 
2.8.2013, p. 8). 
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Acest credit este destinat să acopere contribuția Parlamentului European la cheltuielile 
Școlilor Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene sau 
rambursarea contribuției plătite de Comisie în numele Parlamentului European pentru Școlile 
Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene. Creditul 
acoperă cheltuielile aferente școlarizării copiilor personalului statutar al Parlamentului 
European în respectivele școli.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.

TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI 
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE
Observații

Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de 
atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie 
acoperit de la bugetul general al Uniunii.
Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele 
cauzate de conflicte de muncă și atentate teroriste.

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
25 204 212 27 301 000 32 860 983,74

Observații

Acest credit este destinat să acopere chiriile pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de 
către Parlamentul European. 
Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe bunuri imobile. Chiriile sunt calculate 
pentru 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod 
normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 3 000 000 EUR.
Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale 
acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de 
achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și 
infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (2) din Regulamentul financiar.



RR\1230081RO.docx 45/77 PE689.577v01-00

RO

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 63 351 124,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a 
clădirilor sau a unor suprafețe în cadrul clădirilor în temeiul contractelor în vigoare sau al 
contractelor în curs de pregătire.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 50 000 EUR.
Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale 
acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de 
achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și 
infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere achiziția de bunuri imobile. Subvențiile pentru terenuri și 
viabilizarea acestora sunt tratate conform Regulamentului financiar.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 810 000 EUR.
Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale 
acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de 
achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și 
infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 7 — Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
95 010 000 96 927 000 82 602 123,11

Observații

Acest credit este destinat să acopere: 
— costurile aferente construcției de clădiri (lucrări, onorariile consultanților, amenajările și 

mobilierul indispensabile recepției clădirii și toate costurile aferente); 
— cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare și celelalte cheltuieli conexe, îndeosebi 

onorariile arhitecților sau inginerilor.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 472 000 EUR.
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Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale 
acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de 
achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și 
infrastructurile instituției sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 
alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 8 — Alte acțiuni specifice gestiunii imobiliare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
6 319 000 5 607 000 4 768 725,09

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii imobiliare care nu sunt 
prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, și anume: 
— gestionarea și tratarea deșeurilor;
— controalele obligatorii, controalele de calitate, expertizele, auditurile, monitorizarea 

respectării normelor etc.;
— biblioteca tehnică;
— asistența de gestiune (Building Helpdesk);
— gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;
— alte cheltuieli.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 268 000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 – Întreținerea, mentenanța, exploatarea și curățenia clădirilor
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
68 170 000 67 790 000 66 344 523,15

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, exploatare și 
curățenie aferente clădirilor (birouri, alte spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate 
sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.
Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se va consulta cu celelalte instituții 
cu privire la condițiile contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) 
obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 164 din Regulamentul financiar.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 479 000 EUR.
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Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
17 435 000 17 580 000 14 614 135,86

Observații

Acest credit este destinat să acopere în special cheltuielile ocazionate de consumul de apă, 
gaz, electricitate și încălzire.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 150 000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
16 300 000 19 530 000 19 229 306,83

Observații

Acest credit este destinat să acopere în principal cheltuielile cu paza și supravegherea 
clădirilor ocupate de Parlamentul European în cele trei locuri de desfășurare a activității, a 
birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniune, precum și a antenelor din țări 
terțe.
Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se va consulta cu celelalte instituții 
cu privire la condițiile contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) 
obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 164 din Regulamentul financiar.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
5 100 000 922 000 3 568 929,87

Observații

Acest credit este destinat să acopere plata primelor de asigurare.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

CAPITOLUL 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER
Observații

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se va consulta cu celelalte instituții cu privire 
la condițiile contractuale obținute de fiecare dintre ele.
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Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Informatică și telecomunicații — Activități curente — Activități
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
29 845 000 29 326 000 27 153 663,43

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii 
și mentenanței echipamentelor și programelor informatice, precum și cheltuielile aferente 
asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informatic pentru 
activitățile curente necesare bunei funcționări a sistemelor informatice și de telecomunicații 
ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în principal sistemele din centrul 
informatic și de telecomunicații, sistemele informatice ale diverselor servicii și activitățile de 
gestionare a rețelelor.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 308 000 EUR.

Postul 2 1 0 1 — Informatică și telecomunicații — Activități curente — Infrastructură
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
31 181 836 30 104 000 24 900 870,57

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii 
și mentenanței echipamentelor și programelor informatice, precum și cheltuielile aferente 
asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informatic pentru 
activitățile curente de gestionare și de întreținere a infrastructurilor aferente sistemelor 
informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European, inclusiv serviciile legate de 
Cloud. Aceste cheltuieli vizează în principal infrastructurile aferente rețelelor, cablajului, 
telecomunicațiilor, echipamentelor individuale și sistemelor de vot.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 132 000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Informatică și telecomunicații — Activități curente — Asistență generală pentru 
utilizatori
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
16 376 000 14 136 000 16 621 063,68

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii 
și mentenanței echipamentelor și programelor informatice, precum și cheltuielile aferente 
asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informatic pentru 
activitățile curente de sprijin și de asistență acordate utilizatorilor sistemelor informatice și de 
telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează serviciile de asistență 
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pentru deputați și pentru alți utilizatori, în special pentru aplicațiile administrative și 
legislative utilizate în domeniul securității și siguranței, precum și pentru aplicațiile legate de 
comunicare.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 40 000 EUR.

Postul 2 1 0 3 — Informatică și telecomunicații — Activități curente — Gestionarea aplicațiilor TIC
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
30 540 850 29 821 000 28 881 910,76

Observații

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente achiziționării, închirierii, întreținerii 
și mentenanței echipamentelor și programelor informatice, precum și lucrărilor conexe și 
cheltuielilor aferente asistenței externe acordate de societățile de servicii și de consultanță în 
domeniul informaticii pentru activitățile curente de gestionare a aplicațiilor TIC ale instituției. 
Aceste cheltuieli vizează în principal aplicațiile pentru deputați și activitățile de comunicare, 
securitate și siguranță, precum și aplicațiile administrative și legislative.
Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile legate de instrumentele TIC finanțate în 
comun în cadrul cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic, ca urmare a deciziilor 
adoptate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 2 1 0 4 — Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
18 090 100 20 361 000 37 539 434,59

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării de echipamente și 
programe informatice, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de 
servicii și de consultanță în domeniul informatic pentru investițiile legate de infrastructurile 
sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Investițiile vizează 
în principal sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, rețelele, cablajul și 
sistemele de videoconferință.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 125 000 EUR.

Postul 2 1 0 5 — Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
34 538 500 31 973 000 28 860 492,76

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării de echipamente și 
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programe informatice, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de 
servicii și de consultanță în domeniul informatic în legătură cu investițiile aferente proiectelor 
TIC aflate în desfășurare sau noi. Investițiile sunt legate în principal de aplicațiile destinate 
membrilor, de aplicațiile legislative, administrative, financiare, de comunicare, de securitate și 
siguranță, precum și de aplicațiile de guvernanță TIC.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 27 000 EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier 
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
5 630 000 4 910 000 7 398 911,59

Observații

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea și reparația 
mobilierului, în special achiziția de mobilier ergonomic de birou, înlocuirea mobilierului 
învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat să acopere, de 
asemenea, cheltuielile diverse de administrare a mobilierului Parlamentului European.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipamente și instalații tehnice
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
27 131 500 26 467 500 29 961 029,02

Observații

Acest credit este destinat să acopere achiziția, închirierea, întreținerea, reparația și gestionarea 
echipamentelor și instalațiilor tehnice, în special:
— diverse echipamente și instalații tehnice fixe și mobile, care au legătură cu editarea, 

securitatea (inclusiv programe informatice), cantinele, imobilele, formarea personalului, 
centrele sportive ale instituției etc.;

— echipamente, în special pentru imprimerie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru 
personal, securitate, conferințe, sectorul audiovizual etc.;

— echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) și prestațiile externe aferente.
Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea 
bunurilor casate, precum și cheltuielile legate de asistența tehnică (consultanță) în chestiuni 
pentru care este necesar să se apeleze la specialiști externi.
Acest credit acoperă, de asemenea, costurile aferente transportului echipamentelor necesare 
pentru asigurarea de servicii tehnice de conferință în întreaga lume atunci când acestea sunt 
solicitate de către un deputat, de o delegație, de un grup politic sau de un organ de conducere 
al Parlamentului European. Aceste costuri includ costurile de transport, precum și toate 
costurile administrative aferente.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 190 000 EUR.
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Articolul 2 1 6 — Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
5 065 000 4 599 000 2 744 141,57

Observații

Acest credit este destinat să acopere achiziția, leasingul, întreținerea, exploatarea și reparația 
mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierea de mașini, taxiuri, autocare și 
camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurările aferente și alte cheltuieli de gestionare. La 
înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea, leasingul sau închirierea mijloacelor de 
transport se vor prefera vehiculele cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibride.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 000 EUR.

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE
Observații

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se va consulta cu celelalte instituții cu privire 
la condițiile contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 309 400 1 366 000 541 826,11

Observații

Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse 
pentru imprimerie și atelierele de reproducere a documentelor etc., precum și cheltuielile de 
gestionare aferente.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 48 000 EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
720 000 60 000 30 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare (comisioane, agiouri, costuri diverse) 
și alte cheltuieli financiare, inclusiv cheltuielile auxiliare pentru finanțarea clădirilor.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
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Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și despăgubiri
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 350 000 1 245 000 3 140 482,27

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri 

pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal sau de instanțele naționale;
— costurile legate de angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului 

European în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau 
experți pentru a acorda asistență Serviciului Juridic;

— rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;
— cheltuieli privind despăgubirile și dobânzile; 
— compensațiile convenite pe cale amiabilă în temeiul titlului III capitolul 11 din 

Regulamentul de procedură al Tribunalului și/sau al titlului IV capitolul 7 din 
Regulamentul de procedură al Curții de Justiție,

— amenzile administrative impuse de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.
Temei juridic

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 Uniunii și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE 
(JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
216 000 221 000 140 126,24

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de francare, de procesare și de expediere de 
către serviciile poștale naționale și serviciile de mesagerie.
Acest credit este destinat să acopere, de asemenea, costul serviciilor de curierat.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 10 000 EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 900 000 1 860 000 1 565 548,56
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Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente lucrărilor de mutare și de manipulare 
efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către 
manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 751 000 1 692 000 1 102 121,72

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;
— achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi, recepționeri, 

magazioneri și manipulanți, precum și pentru personalul Unității pentru vizite și 
seminare, al Unității Parlamentarium, al serviciului medical, al serviciului de securitate, 
al serviciilor de întreținere a clădirilor și al diverselor servicii tehnice;

— diverse cheltuieli de funcționare și gestiune, inclusiv comisioanele de gestiune plătite 
PMO în legătură cu pensiile statutare ale foștilor deputați, cheltuielile aferente verificării 
de securitate a personalului extern care lucrează în incintele sau în sistemele 
Parlamentului European, achiziționarea de bunuri și servicii care nu sunt specificate în 
mod expres la alte posturi;

— diverse achiziții legate de activitățile Sistemului de management și de audit de mediu 
(EMAS) (campanii de promovare etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a 
emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
912 500 262 500 223 831,74

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților EMAS menite să 
îmbunătățească performanța ecologică a Parlamentului European, inclusiv promovarea acestor 
activități, precum și Sistemului de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul 
Parlamentului European.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 50 000 EUR.



PE689.577v01-00 54/77 RR\1230081RO.docx

RO

TITLUL 3 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE 
CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

CAPITOLUL 3 0 — REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare 
a activității ale personalului
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
24 400 000 28 565 000 5 799 676,88

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente deplasărilor personalului instituției, 
ale experților naționali detașați, ale stagiarilor și ale personalului celorlalte instituții europene 
sau internaționale invitat de instituție, între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de 
desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și 
cheltuielile aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de desfășurare a activității. 
Cheltuielile acoperite sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare și 
indemnizații compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite și cheltuielile conexe 
(inclusiv cheltuielile legate de anularea titlurilor de transport și a rezervărilor de cazare, 
cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică și cheltuielile aferente asigurărilor 
pentru misiuni).
Acest credit este destinat să acopere și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale 
emisiilor de dioxid de carbon legate de misiunile și de deplasările personalului.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 200 000 EUR.
Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11, 12 și 13 din 
anexa VII.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
893 900 858 500 390 319,67

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuielile aferente obligațiilor protocolare ale instituției, inclusiv în ceea ce privește 

activitatea legată de evaluarea opțiunilor științifice (STOA) și alte activități de 
perspectivă, precum și cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituției;

— cheltuielile de reprezentare ale Președintelui în cursul deplasărilor acestuia în afara 
locurilor de desfășurare a activității;

— cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului 
Președintelui;
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— cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv 
achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 sau 25 de ani de 
muncă;

— cheltuieli diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații 
și imprimarea de meniuri;

— cheltuieli de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;
— cheltuielile de obținere a vizelor pentru deplasările oficiale ale deputaților și ale 

membrilor personalului;
— cheltuielile de primire și de reprezentare și alte cheltuieli specifice pentru deputații care 

exercită o funcție oficială în cadrul Parlamentului European.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
235 000 300 000 65 136,74

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente servirii, în cursul reuniunilor 
Parlamentului European sau al reuniunilor interinstituționale desfășurate în Parlamentul 
European, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și 
cheltuielile aferente gestionării acestor servicii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese, conferințe și delegații
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
2 625 000 2 857 000 202 867,18

Observații

Acest credit este destinat să acopere, printre altele, alte cheltuieli decât cele acoperite de 
capitolul 1 0 și de articolul 3 0 0, legate de:
— organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații 

ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;
— organizarea delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor ad-hoc, a comisiilor 

parlamentare mixte, a comisiilor parlamentare de cooperare și a delegațiilor parlamentare 
la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), precum și la Conferința parlamentară 
privind OMC și comitetul său director;

— organizarea delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, la Adunarea 
Parlamentară EuroLat, la Adunarea Parlamentară Euronest, precum și la organele 
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acestora;
— organizarea Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (EMPA), a comisiilor și 

biroului acesteia; aceste cheltuieli includ contribuția Parlamentului European la bugetul 
secretariatului autonom al EMPA și achitarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota-
parte a Parlamentului European în bugetul EMPA;

— cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul European sau 
unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de 
Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare);

— rambursarea către Comisie, pe baza unui acord de prestare de servicii semnat între 
Parlamentul European și Comisie, a cotei-părți datorate de Parlamentul European cu titlu 
de cheltuieli pentru fabricarea permiselor de liberă trecere comunitare (echipamente, 
personal și furnituri), conform Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii 
Europene (articolul 6), articolului 23 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, 
articolelor 11 și 81 din regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, precum și 
Regulamentului (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 
28.12.2013, p. 26). 

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
2 000 000 2 120 000 1 380 907,12

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente funcționării agenției de voiaj cu care 
Parlamentul European are contract. 
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 6 000 EUR.

CAPITOLUL 3 2 — EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, 
ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de servicii de expertiză
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
6 984 000 7 491 500 5 708 466,70

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și institute de cercetare pentru 

studii și alte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri și audieri de experți, 
conferințe) sau aferente asistenței tehnice, care necesită competențe specifice și sunt 
realizate pentru organele Parlamentului European, pentru comisiile parlamentare, pentru 
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delegațiile parlamentare și pentru administrație;
— achiziționarea sau închirierea de surse de informare specializate, cum ar fi bazele de date 

specializate, literatura de specialitate sau asistența tehnică, atunci când sunt necesare 
pentru completarea contractelor de expertiză menționate mai sus;

— cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe ale experților și ale altor 
personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat petiții Parlamentului European, 
convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegațiilor și ale grupurilor de 
studiu și de lucru, precum și la ateliere de lucru;

— cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a 
altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin 
intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al 
publicațiilor);

— cheltuielile aferente participării unor persoane externe la lucrările unor organe precum 
Consiliul de disciplină;

— costurile aferente controlului veridicității documentelor furnizate de candidații la 
recrutare de către furnizori externi specializați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 64 000 EUR.

Articolul 3 2 1 — Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv 
biblioteca, arhivele istorice, Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei (STOA) și 
Centrul european pentru mass-media științifică
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
9 430 000 9 830 000 7 749 160,14

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de activitatea DG EPRS și a serviciilor 
centrale ale Secretarului General, în special:
— achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate și de sprijinire a activităților de 

cercetare din cadrul Parlamentului European (inclusiv articole, studii, ateliere, seminare, 
mese rotunde, grupuri de experți și conferințe), care pot fi realizate, dacă este necesar, în 
parteneriat cu alte instituții, organizații internaționale, departamente de cercetare și 
biblioteci din cadrul parlamentelor naționale, grupuri de reflecție, organisme de cercetare 
și alți experți calificați;

— achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate privind studiile de impact și 
evaluările ex-ante și ex-post, valoarea adăugată europeană și evaluarea opțiunilor 
științifice și tehnologice (STOA);

— achiziția sau închirierea de cărți, reviste, ziare, baze de date, produse ale agențiilor de 
presă și de orice alte suporturi informaționale destinate bibliotecii, în diferite formate, 
inclusiv cheltuielile aferente drepturilor de autor, sistemului de gestionare a calității, 
echipamentelor și lucrărilor de legare și conservare și altor servicii pertinente; 

— costul serviciilor externe de arhivare (organizarea, selecția, descrierea, transpunerea pe 
diferite suporturi și dematerializarea, achiziția de surse arhivistice primare);

— achiziția, dezvoltarea, instalarea, exploatarea și întreținerea unei documentații speciale de 
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bibliotecă și de arhivă și a unor materiale speciale pentru biblioteca de media, inclusiv 
materiale și sisteme electrice, electronice și computerizate, precum și materiale pentru 
legare și conservare;

— cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a 
altor produse pertinente, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin 
intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al 
publicațiilor);

— cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe suportate de experții și autorii 
invitați să participe la prezentări, seminare, ateliere sau alte activități de acest tip 
organizate;

— participarea serviciilor responsabile ale Comitetului pentru viitorul științei și tehnologiei 
(STOA) la activitățile organismelor științifice europene și internaționale;

— obligațiile ce îi revin Parlamentului European în temeiul acordurilor de cooperare 
internațională și interinstituțională, inclusiv contribuția Parlamentului European la 
cheltuielile legate de gestionarea arhivelor istorice ale Uniunii în conformitate cu 
Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului;

— costurile Centrului european pentru mass-media științifică, ale cărui operațiuni sunt 
supervizate de Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei (STOA) al Parlamentului 
European, în vederea consolidării interfeței dintre Parlamentul European, comunitatea 
științifică și mass-media, în special pentru a promova crearea de rețele, formarea și 
difuzarea cunoștințelor. Sunt incluse, de exemplu:

— organizarea de activități și cheltuielile (inclusiv cheltuieli de deplasare, cazare și catering) 
legate de invitațiile adresate jurnaliștilor, părților interesate și altor experți pentru a 
acoperi activitățile în cauză;

— instituirea și menținerea unor rețele în interfața dintre Parlamentul European, comunitatea 
științifică și mass-media;

— organizarea de seminare, conferințe și cursuri de formare cu privire la actualele evoluții și 
aspecte științifice și tehnologice, precum și cu privire la natura și eficiența jurnalismului 
științific;

— valorificarea informațiilor specializate și a analizelor din mediul academic, mass-media și 
din alte surse din domeniul științei și tehnologiei în beneficiul factorilor de decizie și al 
cetățenilor;

— punerea la dispoziția unui public cât mai larg a cercetărilor și a diferitelor documente ale 
Parlamentului European din domeniul științei și tehnologiei, utilizând în acest scop 
suporturi scrise, audiovizuale și de alt tip;

— dezvoltarea unor tehnici și metode pentru îmbunătățirea capacității de a identifica și 
difuza surse de încredere în domeniul științei și tehnologiei;

— promovarea instalării, modernizării și a utilizării echipamentelor tehnice și a instalațiilor 
mass-media de ultimă generație în sprijinul acestui dialog;

— aprofundarea cooperării și, în general, promovarea unor legături mai strânse între 
Parlament, mass-media pertinente, universități și centrele de cercetare din acest domeniu, 
inclusiv prin promovarea prin intermediul mass-mediei a rolului și activității Centrului 
european pentru mass-media științifică, precum și a accesibilității acestuia pentru 
cetățeni.

Creditele de la acest post pot fi utilizate și pentru a sprijini dialogul Parlamentului European 
cu comunitatea academică, cu mass-media, cu grupurile de reflecție și cu publicul, în ceea ce 
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privește activitățile prospective legate de tendințele pe termen lung cu care se confruntă 
factorii de decizie din Uniunea Europeană, atât în domeniul științei, cât și la nivel mai larg, 
prin intermediul unor seminare, publicații și altor activități enumerate mai sus.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind 
deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale 
Comunității Europene a Energiei Atomice și modificările ulterioare (JO L 43, 15.2.1983, 
p. 1).
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 
2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale 
Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).
Decizia Biroului Parlamentului European din 28 noiembrie 2001 privind normele de 
reglementare a accesului public la documentele Parlamentului European, astfel cum a fost 
modificată ultima dată la 22 iunie 2011 (JO C 216, 22.7.2011, p. 19).
Decizia Biroului Parlamentului European din 2 iulie 2012 referitoare la „Normele privind 
gestionarea documentelor în cadrul Parlamentului European”.
Decizia Biroului Parlamentului European din 10 martie 2014 privind normele privind 
procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților și al foștilor deputați europeni.
Rezoluția Parlamentului European din 8 octombrie 2013 referitoare la planificarea orientată 
spre viitor a politicilor și tendințele pe termen lung: implicații bugetare pentru consolidarea 
capacităților (JO C 181, 19.5.2016, p. 16), în special punctele 7 și 9.
Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (JO C 346, 
21.9.2016, p. 188), în special punctul 30.
Rezoluția Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 (JO C 58, 
15.2.2018, p. 257), în special punctul 54.
Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2019 (JO C 390, 
18.11.2019, p. 215), în special punctul 49.
Rezoluția Parlamentului European din 28 martie 2019 referitoare la estimarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020 [Texte 
adoptate, P8_TA(2019)0326], în special punctul 47.

Articolul 3 2 2 — Cheltuieli de documentare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
3 222 000 3 216 000 2 572 177,70

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— abonamentele la ziare, la publicații periodice, la agenții de presă, la publicațiile și 

serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea 
în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii 
pentru revista presei și extrasele din presă;
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— abonamentele sau contractele de prestări de servicii pentru furnizarea de rezumate și 
analize ale conținutului publicațiilor periodice sau pentru înregistrarea pe suport optic a 
articolelor extrase din aceste periodice;

— cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu 
excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

— achiziționarea de noi dicționare, glosare, pe orice suport, sau reînnoirea acestora, inclusiv 
pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și 
unităților pentru calitate legislativă.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 3 2 3 — Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentelor din țări 
terțe
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
1 400 000 1 400 000 175 997,15

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuielile pentru programele de schimb de informații și de cooperare între Parlamentul 

European și parlamentele naționale din țările aflate în etapa de preaderare, în special 
țările din Balcanii de Vest și Turcia;

— cheltuielile angajate pentru promovarea relațiilor dintre Parlamentul European și 
parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe (în afara celor menționate la 
liniuța precedentă), precum și relațiile cu organizațiile parlamentare regionale omoloage. 
Activitățile în cauză vizează în special să consolideze capacitatea parlamentară a 
democrațiilor noi și emergente, în special din țările aflate în vecinătatea Uniunii Europene 
(sudică și estică);

— cheltuielile angajate pentru a promova activitățile de susținere a medierii și acțiunile 
destinate tinerilor lideri politici din Uniunea Europeană și din țările aflate în vecinătatea 
extinsă a Uniunii: Maghreb, Europa de Est și Rusia, dialogul israeliano-palestinian și alte 
țări prioritare stabilite de către Grupul de susținere a democrației și de coordonare a 
alegerilor;

— cheltuielile angajate pentru organizarea Premiului Saharov (în special cuantumul 
premiului, cheltuielile legate de deplasarea și primirea laureatului sau laureaților și a 
celorlalți candidați finaliști, cheltuielile de funcționare a rețelei Saharov și cheltuielile 
legate de misiunile membrilor rețelei) și pentru activități de promovare a drepturilor 
omului. 

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la 
Luxemburg sau la Strasbourg, precum și vizite în statele membre și în țări terțe. Acest credit 
acoperă, integral sau parțial, cheltuielile suportate de participanți, îndeosebi cele de deplasare, 
cazare și diurna.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR. 
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Temei juridic

Decizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înființare a Direcției de sprijinire a democrației în 
cadrul Direcției Generale Politici Externe ale Uniunii.

Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere partea instituției din cheltuielile de publicare, de difuzare 
și din alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații, pentru textele urmează să fie 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
5 519 000 5 053 000 4 526 902,95

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și 

imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;
— actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 21 000 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
29 942 000 28 420 000 36 513 037,95

Observații

Acest credit este destinat să acopere: 
— cheltuielile de comunicare privind valorile instituției prin intermediul publicațiilor de 

informare, inclusiv al publicațiilor electronice, al activităților de informare, al relațiilor 
publice, al participării la manifestări publice, târguri și expoziții;

— cheltuielile de comunicare pentru a conferi Parlamentului European o imagine publică 
coerentă, pozitivă și recognoscibilă, pentru a dezvolta produse de comunicare de la faza 
de concept creativ până la produsul final și a consolida capacitățile în direcția unei agenții 
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de comunicare internă, inclusiv accesul la instrumentele din domeniul comunicării și la 
consultanță de specialitate externă;

— cofinanțarea acțiunilor de comunicare prin intermediul unui program de granturi pentru a 
promova și a multiplica o mai bună înțelegere a identității, rolului și naturii politice a 
Parlamentului European și pentru a stimula colaborarea cu rețelele de multiplicatori;

— costurile legate de monitorizarea opiniei publice;
— costurile legate de monitorizarea și combaterea riscurilor reputaționale, a dezinformării și 

a amenințărilor hibride, precum și sensibilizarea cu privire la toate acestea;
— costul inițiativelor culturale de interes european, cum ar fi premiul LUX pentru 

cinematografia europeană al Parlamentului European;
— costul legat de organizarea și realizarea practică a evenimentelor pentru tineret, 

consolidarea vizibilității Parlamentului European pe rețelele de socializare, activitatea de 
monitorizare a tendințelor în domeniul tineretului;

— costurile legate de internetul mobil, de tehnologiile interactive, de spațiile de socializare, 
de platformele de colaborare și de schimbările ce au loc în comportamentul utilizatorilor 
internetului, pentru a aduce Parlamentul European mai aproape de cetățeni;

— costurile legate de producerea, distribuirea și găzduirea, de către Parlamentul European, a 
videoclipurilor pentru internet și a altor materiale multimedia gata de difuzare, în 
concordanță cu strategia de comunicare a Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 50 000 EUR.

Postul 3 2 4 3 — Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
29 708 500 31 811 500 11 694 221,17

Observații

Acest credit este destinat să finanțeze instalațiile, materialele și expozițiile din centrele pentru 
vizitatori ale Parlamentului European, în special:
— Parlamentariumul — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European din Bruxelles, 

inclusiv punctele de informare mobile;
— zonele de primire, centrele „Europa Experience” și punctele de informare din afara 

Bruxelles-ului;
— activitățile Casei istoriei europene, cum ar fi amenajarea specifică a interiorului, 

achiziționarea de colecții, costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați, 
organizarea de expoziții și cheltuielile de funcționare, inclusiv cheltuielile aferente 
achiziției de cărți, reviste și de alte publicații legate de activitatea Casei istoriei europene;

— cheltuieli pentru operele de artă ale Parlamentului European, atât cheltuielile de achiziție 
și de cumpărare a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, cum ar fi 
onorariile experților calificați, cheltuielile legate de conservare, de înrămare, de 
restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 4 000 000 EUR.
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Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitații 
adresate multiplicatorilor de opinie din țări terțe
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
34 945 000 33 148 470 12 218 807,41

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de 

infrastructură conexe, finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe 
(EUVP) și cheltuielile de funcționare a programelor Euroscola, Euromed-Scola și 
Euronest-Scola; programele Euromed-Scola și Euronest-Scola se desfășoară în fiecare an, 
cu excepția anilor electorali, alternativ în clădirile Parlamentului European de la 
Bruxelles și de la Strasbourg;

— activitățile de promovare a EUVP;
— cheltuielile legate de punerea în aplicare a noii strategii pentru vizitatori și de organizarea 

zilelor porților deschise;
— campanii media și organizarea programului „Școli ambasadoare ale Parlamentului 

European”.
Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile venitului 
național brut (VNB) și ale prețurilor.
Fiecare deputat în Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri cu un 
total de 110 vizitatori într-un an calendaristic. Grupurile de vizitatori aflate în mod oficial sub 
patronajul unui deputat pot să participe la programul Euroscola, pe baza unei invitații din 
partea deputatului.
Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu dizabilități.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 525 000 EUR.
Temei juridic

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a primirii grupurilor 
de vizitatori și a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola, consolidată la 3 
mai 2004, astfel cum a fost modificată la 24 octombrie 2016.
Decizia Biroului Parlamentului European din 3 octombrie 2016 privind normele pentru 
lansarea programului „Școli ambasadoare ale Parlamentului European” în toate statele 
membre și Decizia Biroului Parlamentului European din 16 septembrie 2019 privind 
continuarea după anul 2019 a programului „Școli ambasadoare ale Parlamentului European”.
Decizia Biroului Parlamentului European din 16 decembrie 2020 privind participarea 
cetățenilor Regatului Unit și a cetățenilor UE27 care locuiesc în Regatul Unit la programele 
de comunicare ale Parlamentului.

Postul 3 2 4 5 - Organizarea de colocvii și seminare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
3 099 850 2 902 750 1 323 769,44
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Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și de seminare naționale sau 

internaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre, din țările în curs 
de aderare și din țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și 
cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare; 

— cheltuielile aferente realizării de evenimente speciale în hemiciclul de la Strasbourg și de 
la Bruxelles, conform programului anual adoptat de Biroul Parlamentului European;

— cheltuielile aferente serviciilor de gestionare a conferințelor, măsurile și instrumentele de 
sprijinire a gestionării conferințelor și a multilingvismului, cum ar fi seminare și 
conferințe, reuniunile cu responsabilii pentru formarea interpreților și a traducătorilor, 
măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și la profesia de interpret și 
de traducător, inclusiv un program de subvenții pentru universitățile, școlile și alte 
organisme care oferă studii de interpretare sau de traducere, soluții privind comunicarea 
virtuală, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte 
servicii în contextul cooperării interinstituționale și internaționale;

— cheltuielile aferente organizării de colocvii și seminare legate de tehnologiile informației 
și comunicațiilor;

— cheltuielile legate de invitarea jurnaliștilor la ședințe plenare, reuniuni ale comisiilor, 
conferințe de presă și alte activități parlamentare;

— cheltuielile legate de Premiul Daphne Caruana Galizia.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 25 000 EUR. 
Temei juridic

Decizia Biroului Parlamentului European din 5 octombrie 2020 privind Premiul Daphne 
Caruana Galizia pentru jurnaliști.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
17 755 000 17 553 500 17 517 730,94

Observații

Acest credit este destinat să acopere: 
— achiziția, închirierea, întreținerea, reparația și gestionarea echipamentelor și a instalațiilor 

audiovizuale;
— bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (inclusiv servicii în regie proprie și 

asistență externă, precum prestări de servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, 
realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de 
frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și de radio, alte acțiuni de dezvoltare 
a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuală);

— cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor 
comisiilor parlamentare;

— crearea unor arhive adecvate care să garanteze presei și cetățenilor accesul permanent la 
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aceste informații;
— cheltuielile legate de întreținerea infrastructurii informatice în sălile de presă de la 

Bruxelles și Strasbourg.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 50 000 EUR.
Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura 
bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).
Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).
Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
235 000 235 000 36 551,74

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și 

parlamentele naționale. Cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât 
cele care intră sub incidența capitolelor 1 0 și 3 0, schimburile de informații și 
documente, asistența pentru analizarea și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile 
cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CERDP);

— finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor 
Parlamentului European și ai parlamentelor naționale și, în general, a activităților ce 
vizează întărirea capacităților lor parlamentare.
Aceste activități de formare includ vizite de informare la sediile Parlamentului European 
de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele cuprind, integral sau parțial, 
cheltuielile participanților, în special cheltuielile de călătorie, deplasare, de cazare și 
diurna;

— acțiunile de cooperare, în special cele legate de activitatea legislativă, precum și acțiunile 
legate de activitatea de documentare, de analiză și de informare, de securizare a 
domeniului www.ipex.eu, inclusiv acțiunile desfășurate în cadrul CERDP.

Acest credit vizează finanțarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele 
naționale în domeniul controlului parlamentar al PESC/PSAC, în conformitate cu dispozițiile 
Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, în special cu articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor 
naționale în Uniunea Europeană.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Conferințele președinților Adunărilor parlamentare europene (iunie 1977) și ale parlamentelor 
din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).
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Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de legătură
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
9 850 000 9 400 000 7 561 244,05

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile birourilor de legătură ale Parlamentului 
European din statele membre:
— cheltuielile aferente comunicării și informării (informare și manifestări publice; internet – 

producție, promovare, consultanță; seminare; producție audiovizuală);
— cheltuieli generale și diverse cheltuieli mărunte (pentru materiale de birou, 

telecomunicații, taxe poștale, manipulare, transport, stocare, obiecte promoționale 
generice, baze de date și abonamente de presă etc.);

— campanii media și organizarea programului „Școli ambasadoare ale Parlamentului 
European”.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 10 000 EUR.

TITLUL 4 — CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE 
CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

CAPITOLUL 4 0 — CHELTUIELI AFERENTE ANUMITOR INSTITUȚII 
ȘI ORGANE

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative curente și cheltuieli aferente activităților de 
informare și politice ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
66 000 000 65 000 000 61 733 127,76

Observații

Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:
— cheltuieli de secretariat, administrative și de funcționare;
— cheltuielile aferente activităților politice și de informare desfășurate în legătură cu 

activitățile politice ale Uniunii.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 1 000 000 EUR.
Temei juridic

Decizia Biroului Parlamentului European din 30 iunie 2003 privind utilizarea creditelor din 
postul bugetar 4 0 0, astfel cum a fost modificată ultima dată la 6 iulie 2020.
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Articolul 4 0 2 — Contribuții la partidele politice europene
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
46 000 000 46 000 000 40 467 300,02

Observații

Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice de la nivel european. Trebuie să fie 
asigurate buna guvernare și controlul strict al utilizării fondurilor.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 1 000 000 EUR.
Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 10 alineatul (4).
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 224.
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).
Decizia Biroului Parlamentului European din 1 iulie 2019 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene (JO C 249, 25.7.2019, p. 2).

Articolul 4 0 3 — Contribuții la fundațiile politice europene
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
23 000 000 23 000 000 20 999 998,00

Observații

Acest credit este destinat să finanțeze fundațiile politice de la nivel european. Trebuie să fie 
asigurate buna guvernare și controlul strict al utilizării fondurilor.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 000 EUR.
Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 10 alineatul (4).
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 224.
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1).
Decizia Biroului Parlamentului European din 1 iulie 2019 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene (JO C 249, 25.7.2019, p. 2).



PE689.577v01-00 68/77 RR\1230081RO.docx

RO

CAPITOLUL 4 2 – CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI 
PARLAMENTARE

Articolul 4 2 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
215 911 000 209 443 000 183 989 919,65

Observații

Acest credit este destinat să acopere:
— costurile legate de personalul și de prestatorii de servicii responsabili cu asigurarea 

asistenței parlamentare acordate deputaților, precum și costurile aferente agenților de 
plată;

— cheltuielile aferente misiunilor și formării (cursuri externe) asistenților parlamentari 
acreditați, precum și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de 
dioxid de carbon legate de misiunile și deplasările de serviciu ale acestora;

— diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European, în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară, 
precum și cheltuielile legate de prestarea de servicii de sprijin pentru gestionarea 
asistenței parlamentare;

— remunerarea stagiarilor absolvenți de studii superioare (burse de studii);
— compensații pentru vizitele de studiu la cabinetele deputaților;
— cheltuielile de deplasare pentru stagiari și persoanele care efectuează vizite de studiu la 

cabinetele deputaților;
— asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari și persoanele care 

efectuează vizite de studiu la cabinetele deputaților;
— cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare sau de formare pentru stagiari.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 775 000 EUR.
Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.
Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-
44.
Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 5a și articolele 
125-139.
Decizia Biroului Parlamentului European din 14 aprilie 2014 privind normele de aplicare a 
titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.
Decizia Biroului Parlamentului European din 10 decembrie 2018 privind stagiarii deputaților.
Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 18 iunie 2019 referitoare la 
normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului 
European.
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CAPITOLUL 4 4 — REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE 
DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
260 000 250 000 240 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere costurile reuniunilor Asociației foștilor deputați în 
Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare 
Europene
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
260 000 250 000 240 000,00

Observații

Acest credit este destinat să acopere costurile reuniunilor Asociației Parlamentare Europene, 
precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.

TITLUL 5 — AUTORITATEA PENTRU PARTIDELE POLITICE 
EUROPENE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI 
COMITETUL DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

CAPITOLUL 5 0 — CHELTUIELI PENTRU AUTORITATEA PENTRU PARTIDELE 
POLITICE EUROPENE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI PENTRU 
COMITETUL DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

Articolul 5 0 0 — Cheltuielile de funcționare ale Autorității pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
300 000 300 000 1 845,12

Observații

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile Autorității pentru partidele politice 
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europene și fundațiile politice europene, pentru a asigura funcționarea sa deplină și 
independentă.
Creditul acoperă, în special, cheltuielile specifice domeniului de competență al Autorității în 
ceea ce privește formarea profesională, achiziționarea de programe informatice și de 
echipamente IT, achiziționarea de servicii de expertiză, servicii de consultanță și 
documentație, cheltuielile judiciare și despăgubirile, precum și activitățile de publicare și 
informare. De asemenea, creditul acoperă cheltuielile destinate plății facturilor adresate de o 
instituție în cazul în care se depășește volumul sau costul bunurilor sau serviciilor puse la 
dispoziția Autorității de către instituții în temeiul acordurilor de servicii încheiate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (4) și următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014. Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar este estimat la 300 000 EUR. Veniturile respective includ, în special, 
sprijinul pentru funcționarea Autorității acordat de către alte instituții decât Parlamentul 
European, în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014.
Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7).

Articolul 5 0 1 — Cheltuieli legate de Comitetul de personalități independente
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
20 000 p.m. 0,—

Observații

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile legate de secretariatul și finanțarea 
Comitetului de personalități independente.
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar este estimat la 100 EUR.
Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 11 alineatul (2).

TITLUL 10 — ALTE CHELTUIELI

CAPITOLUL 10 0 — PROVIZION
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
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CAPITOLUL 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
5 000 000 2 346 000 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care sunt generate de deciziile bugetare 
adoptate în cursul exercițiului financiar (cheltuieli ce nu pot fi estimate).

CAPITOLUL 10 3 — REZERVĂ PENTRU EXTINDERE
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de pregătirile desfășurate de instituție 
în vederea extinderii.

CAPITOLUL 10 4 — REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI 
DE COMUNICARE
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de politica de informare și comunicare.

CAPITOLUL 10 5 — PROVIZION PENTRU BUNURI IMOBILE
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de 
amenajare desfășurate de instituție. Biroului Parlamentului European i se solicită să adopte o 
strategie pe termen lung coerentă și responsabilă în domeniul bunurilor imobile, care să ia în 
considerare problema specifică a creșterii costurilor de întreținere, nevoile de renovare și 
costurilor cu securitatea și să asigure sustenabilitatea bugetului Parlamentului European.
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CAPITOLUL 10 6 — REZERVĂ PENTRU PROIECTE PRIORITARE ÎN 
CURS DE ELABORARE
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de proiectele prioritare ale instituției, 
aflate în curs de elaborare.

CAPITOLUL 10 8 — REZERVĂ PENTRU EMAS
Cifre

Bugetul 2022 Credite 2021 Execuție 2020
p.m. p.m. 0,—

Observații

În funcție de deciziile ce urmează să fie adoptate de Biroul Parlamentului European pentru 
punerea în aplicare a Planului de acțiune EMAS, în special în urma auditului emisiilor de 
dioxid de carbon generate de Parlamentul European, acest credit este destinat să alimenteze 
rubricile operaționale corespunzătoare.
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1. S — PERSONAL

1.1. S 1 — secțiunea I – Parlamentul European 

2022 2021
Posturi temporare Posturi temporare

Grupa de 
funcții și 
gradul Posturi permanente

Altele Grupuri 
politice

Posturi permanente
Altele Grupuri 

politice
În afara 
clasificării 1 1

AD 16 13 1 7 13 1 7
AD 15 59 1 5 54 1 5
AD 14 222 2 7 36 212 2 7 36
AD 13 409 8 2 38 424 8 2 38
AD 12 343 15 61 339 15 61
AD 11 276 6 29 220 6 28
AD 10 509 11 46 439 11 43
AD 9 327 9 60 468 9 56
AD 8 236 4 51 251 4 50
AD 7 170 9 69 160 9 62
AD 6 111 4 56 106 4 66
AD 5 153 4 94 99 4 65

Subtotal 
AD 2 828 10 73 552 2 785 10 73 517

AST 11 114 10 37 104 10 37
AST 10 68 19 35 68 19 35
AST 9 598 8 42 588 8 41
AST 8 231 8 43 267 8 42
AST 7 291 4 59 283 4 50
AST 6 430 12 82 423 12 79
AST 5 394 8 87 414 7 88
AST 4 156 4 65 216 4 69
AST 3 72 12 68 78 12 71
AST 2 4 48 4 47
AST 1 21 93 1 59

Subtotal 
AST 2 379 10 75 659 2 446 10 74 618

AST/SC 6
AST/SC 5
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AST/SC 4 10 5
AST/SC 3 30 30
AST/SC 2 125 125
AST/SC 1 41 46

Subtotal 
AST/SC 206 206

Total 5 414 20[2] 148[3] 1 211 5 438[1] 20[2] 147[3] 1 135
Total 

general 6 773[4] 6 720[5]

(1) Dintre care trei promovări ad personam (trei AD 14 la AD 15) acordate în cazuri excepționale pentru 
funcționari merituoși. 
(2) Rezervă virtuală pentru funcționari detașați în interes de serviciu, care nu sunt incluși în total. 
(3) Inclusiv un post temporar AD 12 pentru directorul Autorității pentru partidele politice europene și 
fundațiile politice europene. 
(4) Două posturi permanente AD, un post permanent AST, două posturi permanente AST/SC, două 
posturi temporare AD și două posturi temporare AST pentru Autoritatea pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene, care nu sunt considerate posturi ale Parlamentului European. 
(5) Două posturi permanente AD, un post permanent AST, două posturi permanente AST/SC, două 
posturi temporare AD și două posturi temporare AST pentru Autoritatea pentru partidele politice 
europene și fundațiile politice europene, care nu sunt considerate posturi ale Parlamentului European, 
precum și 89 de posturi permanente (1 AD 12, 4 AD 11, 5 AD 10, 43 AD 9, 1 AST 8, 7 AST 7 și 28 
AST 6) create pentru a facilita numirea funcționarilor stagiari din cadrul personalului grupurilor politice, 
care au reușit concursul numit „pasarelă”, în conformitate cu articolul 29 alineatul (4) din Statutul 
funcționarilor. Având în vedere acordul de conciliere privind PB 2020, posturile pentru concursul 
„pasarelă” vor foi șterse din schema de personal în 2022. 
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VENITURI ALOCATE 

Venituri realizate 
în PreviziuniLinia 

bugetară Rubrica
2020 2022

3 1 0 Vânzarea de bunuri imobile — Venituri 
alocate 1 550 185 p.m.

3 1 2 Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile 
— Venituri alocate 5 265 175 5 703 000 

3 2 0 2

Venituri provenite din furnizarea de bunuri, 
prestarea de servicii și executarea de lucrări 
în folosul altor instituții, agenții și 
organisme ale Uniunii — Venituri alocate

12 021 436 1 367 000 

3 2 1 0
Rambursări de către alte instituții sau 
organisme ale indemnizațiilor de misiune — 
Venituri alocate

- p.m.

3 3 0 0 Restituirea sumelor plătite în mod 
necuvenit — Venituri alocate 10 137 451 410 000 

3 3 1 0
Venituri cu o destinație precisă (venituri 
provenite de la fundații, subvenții, cadouri 
și legate) — Venituri alocate

- p.m.

3 3 8 0 Alte venituri provenite din operațiuni 
administrative — Venituri alocate - p.m.

6 6 8 0 Alte contribuții și restituiri — Venituri 
alocate - p.m.

  TOTAL 28 974 247 7 480 000 
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