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1. Potrivit celor mai recente estimări furnizate de statele membre, Parchetul European (EPPO) 
ar urma să se ocupe de peste 6 000 de dosare atunci când își va începe activitatea. Întrucât 
acest volum de muncă estimat este mult mai mare decât s-a preconizat inițial, în iunie 2020, 
Comisia a propus un buget revizuit de 37,7 milioane EUR pentru 2021, ceea ce reprezintă o 
creștere de 285 % față de fișa financiară legislativă din 20171. Acest buget poate acoperi 
costurile cu 140 de procurori europeni delegați, care a fost numărul sugerat de procurorul-șef 
european. Cu toate acestea, numai după ce Parchetul European va deveni operațional vom 
putea avea cifrele fiabile privind numărul de dosare. Comparația cu personalul și cu numărul 
de dosare de care se ocupă Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este mai puțin 
relevantă, deoarece misiunea, structura juridică și competențele celor două oficii sunt diferite.

2. Având în vedere recenta reevaluare a viitoarei sarcini de lucru a Parchetului European și 
creșterea aferentă a bugetului și a personalului său, Parchetul European este acum pregătit să 
își înceapă activitatea. Comisia va urmări, bineînțeles, evoluția volumului efectiv de lucru.

3. Ca regulă generală, cheltuielile agențiilor UE sunt incluse în rubrica operațională 
respectivă, nu în rubrica privind cheltuielile instituțiilor UE. Din motive de coerență, 
Parchetul European este inclus în rubrica 2, în clusterul tematic 7 „Investiții în capitalul uman, 
coeziune socială și valori”, împreună cu alte agenții ale UE, cum ar fi Eurojust, nu în 
rubrica 7. Această alegere nu afectează independența Parchetului European. În conformitate 
cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului,2 EPPO este independent, iar 
membrii săi nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nicio persoană din afara EPPO, de la 
niciun stat membru și de la nicio instituție sau organism al Uniunii.

1 Fișa financiară legislativă revizuită privind dosarul EPPO, WK 10189/2017, Bruxelles, 26 septembrie 2017.
2 JO L 283, 31.10.2017, p. 1.


