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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

Democrația este una dintre valorile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene. Pentru a 

asigura funcționarea democrației reprezentative la nivel european, în tratate se prevede că cetățenii 

Uniunii Europene sunt reprezentați direct în Parlamentul European. 

Partidele politice îndeplinesc un rol esențial într-o democrație reprezentativă, prin crearea unei 

legături directe între cetățeni și sistemul politic, care consolidează legitimitatea sistemului. În 

conformitate cu articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană „partidele politice la nivel 

european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor 

Uniunii”. Același principiu este consacrat și la articolul 12 alineatul (2) din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

În februarie 2018, Comisia a adresat o recomandare
1
 statelor membre și partidelor politice naționale 

și europene privind consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor  

din 2019 pentru Parlamentul European. Aceasta a inclus apeluri la adresa partidelor politice 

europene și naționale de a spori transparența în ceea ce privește afilierea și legăturile lor respective 

și a invitat aceste partide politice să contribuie la sensibilizarea cetățenilor cu privire la aspectele 

care sunt importante la nivelul Uniunii și cu privire la modul în care intenționează să le abordeze în 

cadrul viitoarei legislaturi. 

În UE, protecția datelor este un drept fundamental, iar Regulamentul general privind protecția 

datelor
2
 stabilește norme stricte pentru protecția acestui drept fundamental. În special, datele cu 

caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal și echitabil.  

Comunicarea online are potențialul să permită o interacțiune mai strânsă și directă între actorii 

politici și cetățenii europeni. În același timp, există un risc crescut ca datele cu caracter personal ale 

cetățenilor să fie prelucrate în mod ilegal în context electoral. O serie de evenimente recente arată 

că utilizarea abuzivă a normelor de protecție a datelor poate afecta dezbaterea democratică și 

alegerile libere, inclusiv alegerile pentru Parlamentul European. 

În 2018, cazul Facebook/Cambridge Analytica privind presupusa prelucrare ilegală de către 

societatea Cambridge Analytica a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor obținute de la 

Facebook a generat preocupări serioase cu privire la impactul încălcărilor protecției datelor asupra 

proceselor electorale. Sunt în curs cercetări privind acest caz, desfășurate, printre altele, de către 

Biroul Comisarului pentru informații al Regatului Unit (UK Information Commissioner’s Office), 

autoritatea de supraveghere a protecției datelor care efectuează investigația la nivel european în 

cooperare cu alte autorități europene de supraveghere în materie de protecție a datelor. Comisia se 

află în strâns contact cu autoritățile de supraveghere a protecției datelor și urmărește îndeaproape 

acest proces. Comisia Federală pentru Comerț din SUA (U.S. Federal Trade Commission) a inițiat o 

anchetă în acest caz. O serie de audieri au avut loc în cadrul Parlamentului European legate de acest 

caz și de impactul său asupra datelor cu caracter personal ale persoanelor din Uniune.  

                                                 
1 Recomandarea (UE) 2018/234 a Comisiei din 14 februarie 2018 privind consolidarea caracterului european și 

a desfășurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European (JO L 45, 17.2.2018, p. 40). 
2 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1).  
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Regulamentul 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
3
 a fost 

introdus cu scopul de a spori vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și 

responsabilitatea partidelor politice europene și a fundațiilor politice afiliate acestora. În contextul 

acestui regulament, partidelor și fundațiilor politice europene care îndeplinesc o serie de condiții li 

s-a oferit posibilitatea să devină persoane juridice europene prin înscrierea într-un registru la nivel 

european, obținând astfel acces la sprijin financiar european. Printre condiții se numără respectarea, 

în programul și activitățile lor, a valorilor pe care se întemeiază UE – enumerate la articolul 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană: respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a 

egalității, a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 

persoanelor care aparțin minorităților. A fost înființată Autoritatea pentru partidele politice 

europene și fundațiile politice europene (denumită în continuare „Autoritatea”), care efectuează 

înregistrarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, le monitorizează și, dacă 

este cazul, le impune sancțiuni. Printre sarcinile acesteia se numără examinarea cazurilor în care 

există suspiciunea că aceste entități nu au respectat valorile europene fundamentale.  

Cu toate acestea, normele existente nu permit descurajarea și sancționarea eficace a utilizării 

abuzive a normelor de protecție a datelor, ceea ce poate afecta dezbaterea democratică și alegerile 

libere. 

Pentru a se asigura faptul că alegerile pentru Parlamentul European au loc în temeiul unor norme 

democratice solide și cu respectarea deplină a valorilor europene ale democrației, statului de drept și 

drepturilor fundamentale, Comisia propune o modificare punctuală a Regulamentului  

nr. 1141/2014. Scopul acesteia este impunerea de sancțiuni financiare partidelor politice europene 

sau fundațiilor politice europene care utilizează încălcări ale normelor de protecție a datelor pentru a 

influența sau a încerca să influențeze în mod deliberat rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 

European.  

Propunerea va permite, de asemenea, Autorității să funcționeze în mod eficient și eficace, 

asigurându-se că acesta dispune de propria alocare de personal și că directorul său este autoritatea 

împuternicită să facă numiri. Acest lucru ar trebui să îi permită Autorității să își îndeplinească pe 

deplin sarcinile, inclusiv cele noi prevăzute în prezenta propunere, și să facă acest lucru în mod 

independent. În paralel, pentru a răspunde solicitărilor Autorității de a crește numărul de angajați și 

având în vedere rolul-cheie al Autorității în perioada imediat premergătoare alegerilor pentru 

Parlamentul European, Comisia este pregătită să pună imediat la dispoziție cele 6 posturi 

suplimentare solicitate de Autoritate, pe bază de detașare, care se va încheia odată cu punerea în 

aplicare a dispozițiilor privind angajarea în mod permanent a personalului. 

Procedura aferentă alegerilor pentru Parlamentul European este reglementată în fiecare stat membru 

prin dispoziții de drept intern. Partidele politice îndeplinesc un rol esențial într-o democrație 

reprezentativă, prin crearea unei legături directe între cetățeni și sistemul politic. Partidele politice 

naționale și regionale propun candidați și organizează campanii electorale. Autoritățile naționale 

sunt responsabile de monitorizarea alegerilor la nivel național. Partidele politice europene 

organizează campanii complementare la nivel european, inclusiv pentru candidații cap de listă 

pentru rolul de președinte al Comisiei Europene. 

Regulamentul de modificare, împreună cu orientările Comisiei privind aplicarea legislației Uniunii 

în materie de protecție a datelor în contextul electoral
4
, Recomandarea Comisiei privind rețelele de 

cooperare în materie de alegeri, transparența și protecția online împotriva incidentelor de securitate 

cibernetică și a campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
5
 și 

                                                 
3 JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 
4 COM (2018) 638.  
5 C (2018) 5949. 
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Comunicarea Comisiei privind asigurarea unor alegeri europene libere și corecte
6
, adoptate  

în aceeași zi, face parte dintr-un pachet de măsuri de securitate. Acesta reprezintă contribuția 

Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018. 

Recomandarea încurajează autoritățile de supraveghere a protecției datelor, în conformitate cu 

legislația Uniunii și legislația națională aplicabile, să informeze imediat și proactiv Autoritatea 

pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene cu privire la deciziile lor prin care 

constată că un partid politic european, o fundație politică europeană sau o altă persoană fizică sau 

juridică a încălcat normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste 

informații ar trebui să fie furnizate în cazul în care rezultă din decizia respectivă sau există alte 

motive întemeiate să se considere că încălcarea este legată de activități politice desfășurate de un 

partid politic european sau de o fundație politică europeană în contextul alegerilor pentru 

Parlamentul European. De asemenea, recomandarea încurajează statele membre să aplice sancțiuni 

corespunzătoare partidelor și fundațiilor politice de la nivel național și regional pentru cazurile de 

încălcare a normelor privind protecția datelor cu caracter personal în scopul de a influența sau de a 

încerca să influențeze alegerile pentru Parlamentul European.   

Modificările punctuale ale Regulamentului nr. 1141/2014 ar trebui să intre în vigoare înainte de 

alegerile din 2019 pentru Parlamentul European.  

• Coerența cu alte politici ale Uniunii  

Începând cu 25 mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor
7
 se aplică în toate statele 

membre ale UE. Acesta stabilește standarde ridicate de protecție a datelor care sunt adecvate pentru 

economia digitală și instituie în sarcina organizațiilor care prelucrează date – inclusiv a partidelor 

politice europene și a fundațiilor politice europene – o responsabilitate și o răspundere mai mari în 

ceea ce privește modul în care prelucrează datele cu caracter personal.  

În Recomandarea sa din 14 februarie 2018
8
 privind consolidarea caracterului european și a 

desfășurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European, Comisia a invitat 

autoritățile naționale competente să desemneze cele mai bune practici de identificare, atenuare și 

gestionare a riscurilor pe care le reprezintă atacurile cibernetice și dezinformarea pentru procesul 

electoral. În aprilie 2018, Comisia a organizat o reuniune cu comisiile electorale ale statelor 

membre pentru a discuta, a face schimb de bune practici și a sensibiliza autoritățile naționale cu 

privire la aspectele legate de securitate, campaniile de dezinformare și asigurarea respectării 

normelor electorale online. 

În aprilie 2018, Comisia a publicat Comunicarea intitulată „Combaterea dezinformării online”
9
, în 

care se definesc rolurile și responsabilitățile părților interesate relevante și în care s-au formulat o 

serie de acțiuni, inclusiv consolidarea răspunsului strategic al Comisiei la acțiunile de dezinformare.  

Prezenta propunere este în concordanță cu Propunerea Comisiei
10

 de regulament privind respectarea 

vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice (Regulamentul 

privind viața privată și comunicațiile electronice), care revizuiește actuala Directivă privind 

                                                 
6 COM (2018) 637. 
7 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1).  
8 Recomandarea (UE) 2018/234 a Comisiei din 14 februarie 2018 privind consolidarea caracterului european și 

a desfășurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European (JO L 45, 17.2.2018, p. 40). 
9 COM(2018) 235 final.  
10 COM(2017) 10 final. 
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confidențialitatea electronică
11

 și care va spori transparența și va extinde domeniul de aplicare al 

protecției, astfel încât să fie incluse, pe lângă serviciile oferite de operatorii de telecomunicații 

tradiționali, și serviciile de comunicații electronice bazate pe internet. Această propunere ar trebui 

să fie adoptată cu promptitudine de către colegiuitori.  

 

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

• Temei juridic 

Propunerea se bazează pe articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care 

prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul partidelor politice la nivel european, menționate 

la articolul 10 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în special regulile legate de 

finanțarea acestora, precum și pe articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 

Energiei Atomice
12

. 

• Subsidiaritate 

Având în vedere că regulamentul în vigoare prevede un sistem la nivelul UE, inclusiv o 

personalitate juridică europeană specifică pentru partide și fundații, și fonduri de la bugetul UE, 

orice deficiență a acestui sistem poate fi remediată numai prin intermediul legislației UE. Acțiunea 

individuală a statelor membre nu este, așadar, o opțiune relevantă. 

Prin urmare, modificările punctuale propuse respectă pe deplin principiul subsidiarității. Nivelul UE 

este singurul nivel la care se pot stabili normele care reglementează statutul și finanțarea partidelor 

politice europene și a fundațiilor politice europene. Comisia a stabilit eventualele măsuri de reformă 

respectând riguros principiile enunțate în Protocolul nr. 2 la tratate. 

• Proporționalitate 

Astfel cum se explică în secțiunea 5, măsurile punctuale propuse nu depășesc ceea ce este necesar 

pentru atingerea obiectivului pe termen lung privind dezvoltarea și consolidarea democrației 

europene și legitimitatea instituțiilor UE.  

Propunerea respectă principiul proporționalității. Sancțiunile propuse se bazează pe regimul instituit 

de Regulamentul nr. 1141/2014, care stabilește sancțiuni proporționale. Măsurile propuse 

garantează că nu există o dublă sancționare a aceluiași comportament: încălcările normelor de 

protecție a datelor vor fi sancționate de către autoritățile competente de supraveghere a protecției 

datelor, instituite în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor. Comportamentul 

sancționat prin prezenta propunere constă în a profita de încălcări ale normelor de protecție a 

datelor pentru a influența sau a încerca în mod deliberat să influențeze alegerile pentru Parlamentul 

European. Autoritatea nu va impune sancțiuni pentru încălcarea în sine a normelor de protecție a 

datelor.  

• Alegerea instrumentului 

Numai un regulament poate modifica un regulament existent. 

                                                 
11 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor 

personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice), (JO L 201, 31.7.2002, p. 37). 
12 https://europa.eu/european-

union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_

community_ro.pdf  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_ro.pdf
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3. REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR 

PĂRȚILOR INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI 

• Consultările cu părțile interesate 

În pregătirea prezentei propuneri, Comisia a luat în considerare opiniile exprimate în cadrul 

dezbaterilor și al audierilor organizate de Parlamentul European cu privire la cazul 

Facebook/Cambridge Analytica, care se refereau la acuzații de folosire a datelor utilizatorilor 

Facebook de către Cambridge Analytica și la impactul acestei folosiri asupra protecției datelor cu 

caracter personal ale persoanelor în Uniune (audierile din 4 iunie 2018, 25 iunie 2018 și  

2 iulie 2018).  

Aceste dezbateri și audieri au scos la lumină faptul că utilizarea unor tehnici înșelătoare și 

manipulatoare de microdirecționare, vizând influențarea în mod inechitabil a rezultatelor sondajelor, 

este strâns legată de problema transferului și prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal. 

Normele UE asigură deja protecția eficace a datelor cu caracter personal.  

• Evaluarea impactului 

Prezenta propunere nu este însoțită de o evaluare a impactului specifică. Nu se preconizează că 

propunerea va avea un impact economic, social și de mediu semnificativ. Modificările propuse se 

bazează pe regimurile existente de verificare și de sancționare instituite prin Regulamentul  

nr. 1141/2014. 

• Drepturi fundamentale 

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că Uniunea se întemeiază pe 

valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și 

pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. 

Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, 

nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați. 

Articolul 10 alineatele (1) și (2) din TUE prevăd că funcționarea Uniunii se întemeiază pe 

principiul democrației reprezentative și că cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în 

Parlamentul European. Alineatul (4) de la același articol prevede: Partidele politice la nivel 

european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor 

Uniunii. Articolele 11 și 12 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră dreptul 

la libertatea de exprimare și de asociere. Articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a  

Uniunii Europene prevede că Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, 

a domiciliului și a secretului comunicațiilor. Articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene prevede că (1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal care o privesc. (2) Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și 

pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de 

lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum și dreptul de a 

obține rectificarea acestora. (3) Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorități 

independente. 

Modificările care fac obiectul prezentei propuneri urmăresc realizarea obiectivelor stabilite în aceste 

dispoziții, sunt compatibile cu drepturile fundamentale garantate de articolele 7, 8 și 12 din cartă și 

pun în aplicare aceste drepturi. 

4. IMPLICAȚIILE BUGETARE 

Pentru ca prezenta propunere să fie eficace, întrucât se adaugă atribuții în sarcina Autorității, este 

necesar ca aceasta să dispună de un personal angajat în mod permanent. Implicațiile bugetare sunt 
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prezentate în detaliu în fișa financiară legislativă atașată la prezenta propunere. Angajarea în mod 

permanent a personalului ar trebui să se realizeze prin redistribuirea resurselor existente  

și va necesita modificarea schemelor de personal ale instituțiilor care contribuie. Prin urmare,  

aceste elemente ar trebui să fie incluse în următoarea scrisoare rectificativă la proiectul de buget 

pentru 2019. Având în vedere dimensiunea Autorității, nu este necesară o schemă de  

personal separată, ci doar o notă de subsol care să detalieze dimensiunea și natura personalului,  

în secțiunea I – Parlamentul European. 

5. ALTE ELEMENTE 

• Explicații detaliate referitoare la dispozițiile specifice ale propunerii 

Pentru a sancționa financiar partidele politice europene sau fundațiile politice europene care 

utilizează încălcări ale normelor de protecție a datelor pentru a influența sau a încerca în mod 

deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, Comisia propune 

următoarele modificări punctuale ale regulamentului. 

 

Se propune instituirea unei proceduri de verificare vizând încălcări ale normelor privind protecția 

datelor cu caracter personal, ceea ce ar presupune ca Autoritatea să ceară un aviz din partea 

Comitetului de personalități independente, la scurt timp după ce o autoritate competentă de 

supraveghere a protecției datelor a adoptat o decizie în acest sens. Avizul comitetului – care trebuie 

emis într-un termen scurt stabilit de Autoritate – va evalua dacă astfel de încălcări au fost utilizate 

pentru a influența sau pentru a încerca să influențeze în mod deliberat rezultatul alegerilor pentru 

Parlamentul European. Declanșarea acestei noi proceduri nu împiedică declanșarea procedurii de 

verificare a îndeplinirii condițiilor și cerințelor privind înregistrarea prevăzute la articolul 10 din 

regulament pentru cazurile de încălcare evidentă și gravă de către partidele sau fundațiile politice 

europene a valorilor pe care se întemeiază Uniunea. Noua procedură va fi prevăzută la articolul 10a, 

nou introdus.    

Pentru a se asigura că o astfel de procedură poate fi declanșată în orice moment, inclusiv în 

apropierea datei alegerilor pentru Parlamentul European, se propune să se clarifice faptul că 

termenele de aplicare a procedurii de verificare a îndeplinirii condițiilor și cerințelor privind 

înregistrarea prevăzute la articolul 10 din regulamentul menționat nu se aplică noii proceduri, prin 

modificarea articolului 10 alineatul (3) al treilea paragraf. 

Articolul 11, referitor la Comitetul de personalități independente, va fi modificat pentru a se referi 

în mod explicit la avizul privind influențarea rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European.  

Un nou motiv de impunere a unei sancțiuni financiare va fi adăugat la articolul 27 în cazul în care 

avizul Comitetului de personalități independente constată că un partid politic european sau o 

fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul 

alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind 

protecția datelor cu caracter personal.  

Acest nou motiv va fi adăugat la lista de încălcări care împiedică un partid politic european sau o 

fundație politică europeană să solicite finanțare din bugetul general al Uniunii Europene în anul în 

care a fost impusă sancțiunea. Acest lucru se va realiza prin modificarea articolului 18.  

Întrucât noua procedură de verificare este declanșată de o decizie a unei autorități competente de 

supraveghere a protecției datelor, se propune să se permită revizuirea sancțiunii în cazul în care 

decizia autorității de supraveghere a protecției datelor este anulată sau este inversată în urma 

exercitării unei căi de atac, prin adăugarea unui nou alineat la articolul 27.  
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În cele din urmă, pentru a permite Autorității să funcționeze în mod independent și eficace, Comisia 

propune ca Autoritatea să dispună de personal în mod permanent și ca directorului Autorității să i 

confere competențele unei autorități împuternicite să facă numiri, prin modificarea articolului 6 

alineatul (5). 
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2018/0336 (COD) 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește  

o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor  

cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 

 

O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg  

din 19-20 septembrie 2018 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 224, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special 

articolul 106a, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European
13

,  

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor
14

,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 

întrucât: 

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014
15

 a instituit un statut juridic european specific 

pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene și prevede finanțarea 

acestora din bugetul general al Uniunii Europene. De asemenea, instituie Autoritatea pentru 

partidele politice europene și fundațiile politice europene (denumită în continuare 

„Autoritatea”). 

(2) Pentru a permite Autorității să își îndeplinească integral sarcinile, inclusiv cele noi prevăzute 

în prezentul regulament, și să facă acest lucru în mod independent, este necesar ca aceasta să 

dispună de un personal angajat în mod permanent și să se confere directorului Autorității 

competențele de autoritate împuternicită să facă numiri. 

(3) Evenimente recente au demonstrat că utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal implică 

posibile riscuri pentru procesele electorale și democrație. Prin urmare, este necesar să se 

protejeze integritatea procesului democratic european prin prevederea unor sancțiuni 

financiare în situațiile în care partidele politice europene și fundațiile politice europene 

                                                 
13 JO C , , p. . 
14 JO C , , p. . 
15 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). 
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profită de încălcarea normelor de protecție a datelor cu intenția de a influența rezultatul 

alegerilor pentru Parlamentul European.  

(4) În acest scop, ar trebui introdusă o procedură de verificare în cadrul căreia Autoritatea 

trebuie, în anumite circumstanțe, să solicite Comitetului de personalități independente să 

evalueze dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a 

încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European 

profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. 

În cazul în care comitetul constată că acest lucru s-a produs, Autoritatea ar trebui să impună 

sancțiuni în conformitate cu sistemul de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive instituit 

prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.   

(5) Noua procedură ar trebui să existe în paralel cu procedurile actuale utilizate pentru 

verificarea respectării condițiilor de înregistrare și în cazul unor încălcări evidente și grave 

ale valorilor pe care se întemeiază Uniunea. Cu toate acestea, termenele pentru verificarea 

îndeplinirii condițiilor și cerințelor privind înregistrarea prevăzute la articolul 10 din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 nu ar trebui să se aplice în cazul noii proceduri. 

(6) Întrucât noua procedură de verificare este declanșată de o decizie a unei autorități 

competente de supraveghere a protecției datelor, partidul politic european sau fundația 

politică europeană în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita revizuirea sancțiunii în 

cazul în care decizia autorității de supraveghere este anulată sau este inversată în urma 

exercitării unei căi de atac.  

(7) Pentru a se asigura faptul că alegerile din 2019 pentru Parlamentul European au loc în 

temeiul unor norme democratice solide și cu respectarea deplină a valorilor europene ale 

democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale, este important ca procedura de 

verificare propusă să intre în vigoare în timp util și să fie aplicabilă cât mai repede posibil. 

În acest sens, modificările propuse ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

introduse prin prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.   

(8) Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 ar trebui modificat în mod 

corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 se modifică după cum urmează: 

 

(1) Articolul 6 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„Directorul Autorității este asistat de personal cu privire la care își exercită competențele 

conferite prin Statutul funcționarilor autorității împuternicite să facă numiri și prin 

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene autorității împuternicite să încheie 

un contract de muncă pentru alți agenți („competențele de autoritate împuternicită să facă 

numiri”)
16

. Autoritatea poate utiliza, în orice domeniu al activității sale, alți experți 

naționali detașați sau alți membri ai personalului care nu sunt angajați de Autoritate. 

Personalului Autorității i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți 

agenți ai Uniunii Europene, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile 

                                                 
16 Regulamentul nr. 31 (CEE), 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil 

celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice  

(JO P 045, 14.6.1962, p. 1385). 
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Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil 

celorlalți agenți se aplică.”; 

(2) La articolul 10 alineatul (3) se adaugă următoarea teză la sfârșitul celui de al treilea 

paragraf: 

„Acest termen nu se aplică în ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 10a.”; 

(3) Se introduce următorul articol 10a: 

„Articolul 10a 

Procedura de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu 

caracter personal  

Dacă Autoritatea ia cunoștință de o decizie a unei autorități de supraveghere în sensul 

articolului 4 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului
17

, în care se constată că o persoană fizică sau juridică a încălcat normele 

aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și dacă rezultă din această decizie 

sau există alte motive întemeiate să se considere că încălcarea este legată de activități 

politice desfășurate de un partid politic european sau de o fundație politică europeană în 

contextul alegerilor pentru Parlamentul European, Autoritatea sesizează Comitetul de 

personalități independente instituit prin articolul 11 cu privire la acest caz. Comitetul emite 

un aviz în care evaluează dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în 

cauză a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru 

Parlamentul European profitând de acea încălcare. Autoritatea solicită avizul fără întârzieri 

nejustificate și în termen de cel mult o lună de la luarea deciziei de către autoritatea de 

supraveghere. Comitetul își dă avizul într-un termen scurt și rezonabil, stabilit de Autoritate. 

Procedura prevăzută la prezentul articol nu aduce atingere procedurii prevăzute la  

articolul 10.”; 

(4) La articolul 11 alineatul (3), a doua teză a primului paragraf se înlocuiește cu  

următorul text: 

„Atunci când Autoritatea solicită acest lucru, comitetul emite un aviz în care evaluează dacă 

un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în 

mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de 

o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. În ambele 

cazuri, comitetul poate solicita orice document și probă pertinentă de la Autoritate, de la 

Parlamentul European, de la partidul politic european sau fundația politică europeană în 

cauză, de la alte partide politice, fundații politice sau alte părți interesate și poate cere 

audierea reprezentanților lor. În cazul avizelor în care se evaluează dacă un partid politic 

european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să 

influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a 

normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, autoritățile de 

supraveghere menționate la articolul 10a cooperează cu comitetul în conformitate cu 

legislația aplicabilă.”; 

(5) La articolul 18 alineatul (2), cuvintele „și alineatul (2) literele (a)-(v) și (vi)” se înlocuiesc 

cu cuvintele „și alineatul (2) litera (a) punctele (v), (vi) și (vii)”; 

(6) Articolul 27 se modifică după cum urmează: 

                                                 
17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1). 
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(a) la alineatul (2) litera (a), se adaugă următorul punct (vii): 

„(vii) în cazul în care, în conformitate cu articolul 10a, comitetul emite un aviz prin care 

constată că un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a 

încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European 

profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter 

personal.”; 

(b) se introduce următorul alineat (7): 

„(7) În cazul în care o decizie adoptată de autoritatea de supraveghere, astfel cum se 

menționează la articolul 10a, este anulată sau este inversată în urma exercitării unei căi de 

atac, Autoritatea revizuiește sancțiunea impusă în temeiul alineatului (2) litera (a) punctul 

(vii) la cererea partidului politic european sau a fundației politice europene în cauză.”. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la Bruxelles, 

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu, 

Președintele Președintele 
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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ 

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

 1.1. Titlul propunerii/inițiativei  

 1.2. Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB 

 1.3. Tipul propunerii/inițiativei  

 1.4. Obiectiv(e)  

 1.5. Motivele propunerii/inițiativei  

 1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei  

 1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)  

2. MĂSURI DE GESTIUNE  

 2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare  

 2.2. Sistemul de gestiune și de control  

 2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor  

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

 3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară 

(bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)  

 3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor  

 3.2.1. Rezumatul impactului estimat asupra cheltuielilor  

 3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale  

 3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ 

 3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual 

 3.2.5. Contribuțiile terților  

 3.3. Impactul estimat asupra veniturilor
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FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ 

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

1.1. Titlul propunerii/inițiativei 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce 

privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu 

caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European 

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) 

Drepturi fundamentale 

1.3. Propunerea se referă la:  

 o acțiune nouă  

 o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni 

pregătitoare
18

  

X prelungirea unei acțiuni existente  

 o fuziune a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune  

1.4. Obiectiv(e) 

1.4.1. Obiectiv(e) general(e)  

Evenimente recente au demonstrat că utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal 

implică posibile riscuri pentru procesele electorale și democrație. Prin urmare, este necesar 

să se protejeze integritatea procesului democratic european prin prevederea unor sancțiuni 

financiare în situațiile în care partidele politice europene și fundațiile politice europene 

profită de încălcarea normelor de protecție a datelor cu scopul de a influența rezultatul 

alegerilor pentru Parlamentul European. 

1.4.2. Obiectiv(e) specific(e)  

Ar trebui introdusă o procedură de verificare în cadrul căreia Autoritatea instituită în 

temeiul articolului 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 („Autoritatea”) 

trebuie, în anumite circumstanțe, să solicite Comitetului de personalități independente să 

evalueze dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau 

a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European 

profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter 

personal. În cazul în care comitetul constată că acest lucru s-a produs, Autoritatea ar trebui 

să impună sancțiuni în conformitate cu sistemul de sancțiuni eficace, proporționale și 

disuasive instituit prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. 

Este necesar ca Autoritatea să dispună de suficiente resurse pentru a-și îndeplini în 

totalitate sarcinile, atât cele prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, cât 

și cele noi, preconizate de prezenta propunere de modificare. Acest lucru necesită un 

personal stabil și consolidarea resurselor umane care sunt furnizate în prezent Autorității.  

1.4.3. .Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate 

A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizați/grupurilor 

vizate. 

                                                 
18 Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar. 
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Propunerea urmărește să descurajeze partidele politice europene și fundațiile politice 

europene să utilizeze rezultatele încălcărilor normelor de protecție a datelor pentru a 

influența în mod deliberat rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, prevăzând 

sancțiuni financiare pentru orice astfel de comportament necorespunzător.  

1.4.4. Indicatori de performanță  

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute. 

Sancțiunile ar trebui impuse în timp util asupra oricărui partid politic european sau oricărei 

fundații politice europene care s-a constatat că a profitat de încălcarea normelor de 

protecție a datelor cu scopul de a influența rezultatul alegerilor pentru Parlamentul 

European. 

1.5. Motivele propunerii/inițiativei  

1.5.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv 

un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei 

Regimul sancțiunilor menționat anterior ar trebui să fie în vigoare cu mult înainte de 

alegerile pentru Parlamentul European din 2019, pentru a descuraja acțiunile neconforme 

descrise. Din motive operaționale și pentru a se asigura că Autoritatea dispune de toate 

mijloacele necesare pentru a-și îndeplini în mod eficace toate sarcinile, ar trebui să îi fie 

furnizate cât mai curând posibil resurse umane suplimentare, într-o primă fază prin 

redistribuirea resurselor care îndeplinesc aceste sarcini înainte de crearea Autorității.  

Din motive de simplificare și pentru a oferi o independență sporită funcționării Autorității, 

ar trebui să se delege directorului acesteia competențele de autoritate împuternicită să facă 

numiri în temeiul Statutului funcționarilor și al Regimului aplicabil celorlalți agenți 

[Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de 

instituire a Statutului funcționarilor comunităților europene și a Regimului aplicabil 

celorlalți agenți ai acestor comunități, precum și a unor dispoziții speciale aplicabile 

temporar funcționarilor Comisiei (JO L 56, 4.3.1968, p. 1)].   

1.5.2. Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de 

exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau 

complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției 

Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi 

fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre. 

Prezenta propunere vizează sistemul de partide politice europene și fundații  

politice europene instituite la nivel european. În temeiul Regulamentului (UE, Euratom)  

nr. 1141/2014, acestea sunt organisme cu personalitate juridică europeană. Autoritatea este, 

de asemenea, un organism cu personalitate juridică în temeiul dreptului Uniunii. Prin 

urmare, obiectivele menționate anterior pot fi realizate numai prin intermediul unei acțiuni 

la nivelul Uniunii.  

Propunerea își va fi atins obiectivele dacă fie (a) regimul de sancțiuni propus descurajează 

orice partid politic european sau fundație politică europeană să utilizeze în mod abuziv 

rezultatele încălcărilor normelor de protecție a datelor, fie (b) orice astfel de acte care au 

loc sunt sancționate în mod corespunzător. 

Autoritatea ar trebui să fie în măsură să își asume pe deplin toate sarcinile, în special 

înainte și după campania electorală europeană din 2019.  

1.5.3. Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare 

Primul raport anual al Autorității, aferent anului 2017, prevede că „APPF [Autoritatea] 

cuprinde în prezent doi angajați cu normă întreagă și directorul. Mai precis,  
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în noiembrie 2016, Parlamentul European a detașat un asistent administrativ pentru a 

sprijini directorul în procesul de înființare a APPF și de înregistrare a partidelor și 

fundațiilor la nivelul UE. În iunie 2017, un consilier juridic s-a alăturat APPF pentru a 

oferi consiliere cu privire la aspecte procedurale, de fond și financiare. În prezent, întregul 

personal al APPF este furnizat de Parlamentul European. Nivelul actual al personalului 

este insuficient pentru ca APPF să își îndeplinească în mod corespunzător sarcinile care îi 

revin în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014. În plus, lipsa personalului 

poate să afecteze și independența și continuitatea activității APPF.”  

1.5.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente 

corespunzătoare 

Prezenta propunere nu ar implica nicio modificare a plafonului cheltuielilor administrative 

pentru instituțiile Uniunii prevăzut în cadrul financiar multianual.   

1.5.5. Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de 

realocare a creditelor 

Propunerea de majorare a personalului Autorității va fi realizată în primul rând prin 

redistribuirea resurselor existente. 

 

1.6. Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei 

 Propunere/inițiativă pe durată limitată  

–  Propunerea/inițiativa desfășurată de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA  

–  Impact financiar din AAAA până în AAAA 

X durată nelimitată 

– Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA, 

– urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă. 

1.7. Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)
19 

 

X Gestiune directă de către Parlamentul European, prin intermediul Autorității 

–  agențiilor executive  

 Gestiune partajată cu statele membre  

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară: 

 organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza); 

 BEI și Fondului European de Investiții; 

 organismelor menționate la articolele 70 și 71; 

 organismelor de drept public; 

 organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte 

garanții financiare adecvate; 

 organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în 

aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate; 

                                                 
19 Explicații detaliate privind modurile de gestiune, precum și trimiterile  

la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/RO/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx. 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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 persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, 

în temeiul titlului V din TUE, și care sunt identificate în actul de bază relevant. 

Observații 

Autoritatea este finanțată dintr-un titlu bugetar specific (titlul 5) al Parlamentului European. 

Numărul și componența personalului sunt indicate în observațiile bugetare ale titlului în cauză. 

Sarcinile ordonatorului de credite al Parlamentului European sunt delegate directorului Autorității 

în conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. 
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2. MĂSURI DE GESTIUNE  

2.1. Reguli în materie de monitorizare și de raportare  

A se preciza frecvența și condițiile aferente monitorizării și raportării. 

Autoritatea va continua să emită un raport anual de activitate, în temeiul articolului 10 din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Parlamentul European va prezenta un raport 

cu privire la operațiunile financiare existente ca parte a ciclului contabil anual al Uniunii. 

2.2. Sistemul (sistemele) de gestiune și de control  

2.2.1. Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în 

aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse 

Având în vedere structura specifică a Autorității (un organism independent, dar al cărui 

buget face parte din bugetul Parlamentului European), măsurile propuse sunt singurele 

logice având în vedere cerințele de mai sus.  

2.2.2. Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) 

pentru atenuarea lor 

Riscurile financiare sunt aceleași ca pentru orice altă parte a cheltuielilor administrative ale 

instituțiilor Uniunii și, în acest caz, ar fi acoperite de sistemul de control intern existent al 

Parlamentului European.  

2.2.3. Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre 

costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor 

preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)  

Nu se propune niciun nou sistem de control intern, iar sarcina suplimentară a acestor 

modificări pentru sistemul de control intern al Parlamentului European nu este 

semnificativă.  
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2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor  

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia 

antifraudă. 

Dispozițiile existente ale Parlamentului European cu privire la cheltuielile sale 

administrative s-ar aplica și în acest caz.  

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI  

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară 

(bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)  

 Linii bugetare existente  

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare. 

Rubrica din 

cadrul 

financiar 

multianual 

Linia bugetară 
Tipul de 
cheltuieli Contribuție  

Numărul  

 
Dif./ 

Nedif.20 

din partea 

țărilor 

AELS21 

din partea 

țărilor 

candidate22 

din partea 

țărilor 

terțe 

în sensul articolului 

21 alineatul (2)  

litera (b) din 

Regulamentul 

financiar  

5 Secțiunea I – Parlamentul European Dif./ Nedif. NU NU NU NU 

                                                 
20 Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate. 
21 AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.  
22 Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest. 
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3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor  

3.2.1. Rezumatul impactului estimat asupra cheltuielilor  

Rubrica din cadrul financiar 

multianual  
5 „Cheltuieli administrative” 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 

  
Anul 

N 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți 

sunt considerați necesari pentru 

a reflecta durata impactului (a se 

vedea punctul 1.6)  

TOTAL 

Parlamentul European  

 Resurse umane 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

 Alte cheltuieli administrative         

TOTAL Parlamentul European Credite  1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

 

TOTAL credite 

de la RUBRICA 5 

din cadrul financiar multianual  

(Total angajamente = 

Total plăți) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 

  
Anul 
N

23 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți 

sunt considerați necesari pentru 

a reflecta durata impactului (a se 

vedea punctul 1.6) 

TOTAL 

TOTAL credite Angajamente 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

                                                 
23 Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021). Se 

procedează la fel pentru anii următori. 
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de la RUBRICILE 1-5 

din cadrul financiar multianual  Plăți 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 
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3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor [organismului]  

– X Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale  

–  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos: 

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale) 

A se indica 

obiectivele și 

realizările  

 

 

  
Anul 

N 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți sunt considerați 

necesari pentru a reflecta durata impactului (a 

se vedea punctul 1.6) 
TOTAL 

REALIZĂRI 

Tip24 

Costur

i 

medii 

N
r.
 Costur

i N
r.
 Costur

i N
r.
 Costur

i N
r.
 Costur

i N
r.
 Costu

ri N
r.
 Costur

i N
r.
 Costur

i 

Total 

nr. 

Total 

costuri 

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 

125… 

                

- Realizare                   

- Realizare                   

- Realizare                   

Subtotal pentru obiectivul specific 

nr. 1 

                

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2 ...                 

- Realizare                   

Subtotal pentru obiectivul specific 

nr. 2 

                

                                                 
24 Realizările se referă la produsele și serviciile care trebuie furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de drumuri construiți etc.). 
25 Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…” 
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TOTAL COSTURI                 
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3.2.3. Impactul estimat asupra resurselor umane ale Autorității  

Resursele stabilite mai jos sunt aceleași ca cele prezentate în secțiunea 3.2.1 de mai 

sus; acestea sunt repetate aici, din motive de claritate, în sensul că toate resursele în 

cauză sunt destinate Autorității.  

3.2.3.1. Rezumat  

–  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ  

– X Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, 

conform explicațiilor de mai jos: 

milioane EUR (cu trei zecimale) 

 

Anul 
N

26 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți sunt 

considerați necesari pentru a reflecta 

durata impactului (a se vedea punctul 

1.6) 

TOTAL 

 

Funcționari/Agenți 

temporari (grad AD) 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 

Funcționari/Agenți 

temporari (grad 

AST) 
0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 0,715 

Agenți contractuali         

Experți naționali 

detașați         

 

TOTAL 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 10,01 

 

Cerințe privind personalul (ENI): 

 

Anul 
N

27 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți sunt 

considerați necesari pentru a reflecta 

durata impactului (a se vedea punctul 

1.6) 

TOTAL 

Funcționari/Agenți 

temporari (grad AD) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Funcționari/Agenți 

temporari (grad 

AST) 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Agenți contractuali         

                                                 
26 Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu 

primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021). Se procedează la fel pentru anii următori. 
27 Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu 

primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021). Se procedează la fel pentru anii următori. 
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Experți naționali 

detașați         

 

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 70 

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale instituțiilor 

alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul instituției, 

completate, după caz, cu resurse suplimentare ce ar putea fi acordate instituției care 

gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și ținând seama de 

constrângerile bugetare. 

 

3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual  

– X Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent. 

–  Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din 

cadrul financiar multianual. 

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare vizate și sumele aferente. 

[...] 

–  Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la 

revizuirea cadrului financiar multianual
28

. 

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, precum 

și sumele aferente. 

[...] 

3.2.5. Contribuțiile terților  

– Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.  

                                                 
28 A se vedea articolele 11 și 17 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire 

a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. 
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3.3. Impactul estimat asupra veniturilor  

– X Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor. 

–  Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar: 

 asupra resurselor proprii  

 asupra altor venituri  

 vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli  

milioane EUR (cu trei zecimale) 

Linia bugetară 

pentru venituri: 

Credite 

disponibile 

pentru 

exercițiul 

financiar în 

curs 

Impactul propunerii/inițiativei29 

Anul 
N 

Anul 
N+1 

Anul 
N+2 

Anul 
N+3 

A se introduce atâția ani câți sunt 

considerați necesari pentru a reflecta 

durata impactului (a se vedea punctul 1.6) 

Articolul …...         

Pentru venituri diverse „alocate”, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată 

(afectate). 

[...] 

A se specifica metoda pentru calcularea impactului asupra veniturilor. 

[...] 

                                                 
29 În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele  

indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 20 % pentru 

costurile de colectare. 
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