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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene 
pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 
2018, însoțit de răspunsul Agenției1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– 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. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în 
Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 
2005/681/JAI5 a Consiliului, în special articolul 20,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate 

1 JO C 417, 11.12.2019, p. 109.
2 JO C 417, 11.12.2019, p. 109.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 319, 4.12.2015, p. 1.
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la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului6, în special articolul 108, 

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate 
la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European 
și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. acordă directorului executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2018 / își amână decizia de a acorda directorului executiv al 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii descărcarea 
de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2018;

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, Consiliului, Comisiei și Curții 
de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018
(2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Uniunii 
Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 
2018, însoțit de răspunsul Agenției1,

– având în vedere declarația de asigurare2 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 
2018 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... februarie 2020 privind descărcarea de 
gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 
2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului3, în special articolul 208,

– 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. 966/20124, în special articolul 70,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în 
Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 
2005/681/JAI5 a Consiliului, în special articolul 20,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate 

1 JO C 417, 11.12.2019, p. 109.
2 JO C 417, 11.12.2019, p. 109.
3 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 319, 4.12.2015, p. 1.
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la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului6, în special articolul 108,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate 
la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European 
și al Consiliului7, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

1. aprobă închiderea conturilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018 / amână închiderea conturilor Agenției 
Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul 
financiar 2018;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv 
al Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, 
Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (seria L).

6 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.



PR\1186684RO.docx 7/10 PE639.864v01-00

RO

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Formare în 
Materie de Aplicare a Legii aferent exercițiului financiar 2018
(2019/2082(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii aferent 
exercițiului financiar 2018,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

A. întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale1, bugetul definitiv al Agenției 
Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (denumită în 
continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2018 a fost de 10 416 720 EUR, 
ceea ce reprezintă o majorare cu 1,02 % față de 2017; întrucât principala sursă de 
finanțare a Agenției este o contribuție din partea Uniunii; 

B. întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru 
Formare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2018 („raportul 
Curții”), Curtea de Conturi („Curtea”) a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu 
privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1. apreciază faptul că eforturile de monitorizare a bugetului depuse în cursul exercițiului 
financiar 2018 au condus la o rată de execuție bugetară de 97,97 %, ceea ce reprezintă o 
creștere de 0,88 % față de exercițiul 2017; constată că rata de execuție a creditelor de 
plată a fost de 76,51 %, ceea ce reprezintă o scădere cu 7,51 % față de exercițiul 
precedent;

Performanța

2. constată că Agenția utilizează indicatori-cheie de performanță pentru a-și evalua 
activitățile de formare și impactul lor, în special nivelul de satisfacție al participanților, 
cu scopul de a determina valoarea adăugată a respectivelor activități și utilizează, de 
asemenea, indicatori de performanță pentru a-și îmbunătăți gestiunea bugetară;

3. observă că Agenția a lansat două noi proiecte finanțate de Uniune, printre care 
Programul de parteneriat UE-MENA pentru formare în domeniul combaterii 

1 JO C 7, 9.1.2019, p. 1. 



PE639.864v01-00 8/10 PR\1186684RO.docx

RO

terorismului 2 și Programul pentru formare continuă la locul de muncă cu privire la 
anchetele financiare desfășurat în Balcanii de Vest, ambele activități demonstrând 
recunoașterea tot mai mare de care se bucură Agenția ca actor-cheie al Uniunii care 
contribuie la securitatea europeană prin acțiune externă;

4. ia act de faptul că Agenția continuă să coopereze îndeaproape cu rețeaua agențiilor din 
domeniul justiției și al afacerilor interne și cu cele nouă agenții care o compun, inclusiv, 
în special, cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a 
Legii și cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; constată 
că aceste agenții își pun în comun programele de formare și organizează cursuri 
împreună;

5. constată că, în urma evaluării externe periodice realizate la un interval de cinci ani, care 
a fost încheiată în ianuarie 2016, și în urma căreia au fost elaborate măsuri corective pe 
care Agenția trebuia să le implementeze până la sfârșitul anului 2018, Agenția a adoptat 
un raport de evaluare, care a inclus 17 recomandări, vizând cinci domenii legate de 
structura și practicile de lucru ale Agenției; ia act de faptul că, de la adoptarea planului 
de acțiune, 24 de activități au fost finalizate, 3 activități legate de dezvoltarea în 
continuare a rețelei electronice E-net sunt încă în curs de desfășurare, 4 activități nu mai 
sunt considerate relevante și o activitate a fost suspendată;

Politica de personal

6. constată că, la 31 decembrie 2018, schema de personal era completată în proporție de 
100 %, fiind ocupate 32 de posturi de agenți temporari, din totalul de cele 32 de posturi 
autorizate în cadrul bugetului Uniunii (față de 31 de posturi autorizate în 2017); constată 
că, în 2018, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 18 agenți contractuali și 4 experți 
naționali detașați;

7. observă că, drept urmare a transferului său din Regatul Unit în Ungaria și a 
coeficientului corector mai redus aplicat salariilor personalului în consecință, rata de 
rotație a personalului a fost ridicată, iar echilibrul geografic nu a fost întotdeauna 
asigurat, deoarece numărul candidaturilor din partea altor state membre decât țara gazdă 
a scăzut; constată că, în 2018, Agenția a continuat să primească un număr semnificativ 
de candidaturi din partea cetățenilor maghiari, iar  resortisanții statului membru gazdă 
au continuat să fie suprareprezentați în numărul total de angajați; observă că litigiul 
privind transferul sediului a fost soluționat de Curte în 2018, iar hotărârea inițială a fost 
confirmată; 

8. reamintește sugestia Curții, ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate pe site-ul 
internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza pe scară mai 
largă aceste informații; înțelege argumentele invocate în răspunsul Agenției, care a 
evidențiat costurile de traducere ridicate implicate; în plus, ia act de faptul că Agenția 
și-a publicat, în 2018, toate posturile vacante pe platforma de anunțuri de recrutare a 
Rețelei agențiilor UE;

Achizițiile publice

9. ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, până la sfârșitul lui 2017, Agenția nu 
introdusese încă toate instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție 
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unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la 
procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); ia act de faptul că, potrivit 
răspunsului Agenției, aceasta a introdus facturarea electronică și licitațiile electronice și 
intenționează să adopte instrumentele pentru publicarea în format electronic a 
documentelor aferente acestor procese;

10. ia act cu îngrijorare de faptul că Agenția a atribuit un contract-cadru pentru servicii de 
călătorie destinate personalului propriu și participanților la activități de formare fără a 
solicita o explicație din partea ofertantului câștigător privind oferta sa, în cazul căreia 
exista posibilitatea ca prețul să fie anormal de scăzut; ia act de faptul că, potrivit 
răspunsului Agenției, aceasta acceptă observația Curții conform căreia evaluarea legată 
de acest aspect nu a fost inclusă în mod formal în raportul de evaluare; invită Agenția să 
solicite și să analizeze motivele care stau la baza unor oferte ale căror prețuri ar putea fi 
calificate ca fiind anormal de scăzute; 

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența 

11. ia act de măsurile aplicate de Agenție și de efortul constant depus de aceasta pentru a 
asigura transparența, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și 
protecția avertizorilor de integritate; ia act de faptul că Agenția a elaborat și a pus în 
aplicare norme interne privind avertizarea de integritate; 

Alte observații

12. observă că, în februarie 2017, Agenția a reușit finalizarea certificării ISO 9001:2015 a 
sistemului său de management, pentru a-și îmbunătăți și a-și demonstra mai bine 
angajamentul de asigurare a calității; observă că, pe baza rezultatelor pozitive ale 
auditurilor de supraveghere puse în aplicare în 2018, precum și la începutul anului 2019, 
Agenția și-a menținut certificarea;

13. ia act cu îngrijorare de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, 
Agenția nu a efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului 
Unit de a se retrage din Uniune asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; ia act 
de faptul că, în conformitate cu răspunsul Agenției, Brexitul a fost discutat în cadrul 
reuniunilor conducerii, și că au fost urmărite îndeaproape discuțiile conexe din cadrul 
rețelei interagenții pentru responsabilii cu achizițiile publice și al rețelei juridice 
interagenții, la fel ca și comunicările primite din partea Comisiei, iar riscurile aferente 
au fost evaluate ca fiind limitate;

14. ia act de eforturile depuse de Agenție pentru a asigura un loc de muncă ecologic și 
eficient din punctul de vedere al costurilor; subliniază că Agenția nu dispune de un 
mecanism de compensare a emisiilor de dioxid de carbon, dar recunoaște, pe baza 
răspunsului Agenției, că costurile participării la un astfel de sistem nu pot fi acoperite 
din resursele financiare limitate ale Agenției și, în acest context, recunoaște că Agenția 
își încurajează personalul să utilizeze mijloacele de transport public pentru a reduce 
emisiile;

o

o     o
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15. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... martie 20202 referitoare la performanțele, 
gestiunea financiară și controlul agențiilor.

2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0000.


