REGULAMENTUL NR. 3/2021
din 2 februarie 2021
privind plata unei indemnizații forfetare de ședință la distanță
pentru membrii și membrii supleanți cu mandate corespunzătoare
ai Comitetului European al Regiunilor, precum și pentru experții raportorilor
și vorbitorii invitați să participe la ședințe la distanță sau în format hibrid

BIROUL COMITETULUI EUROPEAN AL REGIUNILOR,
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. 966/2012 1;

AVÂND ÎN VEDERE

Regulamentul de procedură al Comitetului European al Regiunilor, în
special articolele 37, 39, 40 și 71;

AVÂND ÎN VEDERE

Decizia Biroului nr. 14/2018 referitoare la actualizarea normelor
financiare interne privind punerea în aplicare a secțiunii din bugetul
general al Uniunii Europene aferente Comitetului European al Regiunilor;

AVÂND ÎN VEDERE

Regulamentul nr. 14/2020 din 23 iunie 2020 privind plata unei
indemnizații forfetare- de ședință la distanță pentru membrii și membrii
supleanți cu mandate corespunzătoare ai Comitetului European al
Regiunilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 21/2020 din
9 octombrie 2020;
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AVÂND ÎN VEDERE

Decizia nr. 16/2020 a președintelui Comitetului Regiunilor din
15 iulie 2020 privind măsurile temporare de funcționare a Comitetului
Regiunilor în timpul pandemiei de COVID-19 din Uniunea Europeană,
astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 27/2020 din
27 octombrie 2020;

ÎNTRUCÂT:
(1)

Decizia nr. 16/2020 din 15 iulie 2020 a președintelui Comitetului Regiunilor privind măs urile
temporare de funcționare a Comitetului Regiunilor în timpul pandemiei de COVID-19 din
Uniunea Europeană a fost adoptată pentru a asigura capacitatea operațională a CoR în timpul
pandemiei de COVID-19, în special rolul său consultativ în procesul decizional al UE, evitând,
în același timp, riscurile pentru sănătate pentru membri, vizitatori, personal și alte persoane care
lucrează în cadrul CoR;

(2)

Decizia nr. 16/2020, care a fost modificată prin Decizia nr. 27/2020 pentru a prelungi valabilitatea
acesteia până la 31 martie 2021, precizează că toate ședințele față în față enumerate la articolul 1
din decizie trebuie înlocuite, în măsura posibilului, cu ședințe la distanță sau cu ședințe în format
hibrid ;

(3)

în sensul prezentului regulament și în temeiul articolul 1 din Decizia nr.16/2020, o ședință este
considerată la distanță dacă toți membrii sau membrii supleanți cu mandate corespunzătoare ai
CoR sau alte persoane invitate participă la ședință numai prin conferință telefonică sau online, iar
o ședința este considerată în format hibrid dacă un grup de membri sau membri supleanți cu
mandate corespunzătoare sau alte persoane invitate care participă la ședință sunt prezenți fizic în
același loc, iar alte persoane participă la ședință prin conferință telefonică sau online;

(4)

în aceste condiții speciale, membrii și membrii supleanți cu mandate corespunzătoare ai CoR,
precum și experții raportorilor și vorbitorii invitați să participe la ședințele la distanță sau în format
hibrid suportă cheltuieli de birou și cheltuieli generale excepționale pentru pregătirea ședințelor
și participarea la acestea, în special cei care lucrează de acasă. Investițiile și eforturile necesare
sunt considerabile.
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Beneficiari
1.

„Având în vedere situația excepțională creată de pandemia de COVID-19, membrii și membrii
supleanți cu mandate corespunzătoare ai Comitetului European al Regiunilor care participă activ
la ședințele la distanță și la ședințele în format hibrid:
- ale organismelor enumerate la articolul 1 din Regulamentul de procedură;
- ale Comisiei pentru afaceri financiare și administrative;
- ale organelor instituite de Birou în temeiul articolului 37 litera (e) și al articolului 37 litera (i)
din Regulamentul de procedură;
- la ședințele extraordinare sau ordinare ale grupurilor politice, în conformitate cu articolul 9
alineatul (6) din Regulamentul de procedură;
- ale președintelui;
- ale prim-vicepreședintelui;
- ale președinților comisiilor;
- ale președinților grupurilor politice
au dreptul la o indemnizație forfetară de ședință la distanță, care să acopere toate costurile generate
de această participare de la distanță. În cazul în care participarea la o ședință le-a fost autorizată
în mod corespunzător de către președinte sau de președintele unei comisii sau al unui grup politic,
membrii și membrii supleanți cu mandate corespunzătoare ai Comitetului European al Regiunilor
au, de asemenea, dreptul la indemnizația forfetară de ședință la distanță. Experții raportorilor și
vorbitorii invitați să participe la ședințe la distanță sau în format hibrid au dreptul, de asemenea,
la indemnizația forfetară de ședință la distanță.

2.

Indemnizația forfetară de ședință la distanță menționată la alineatul (1) se aplică atât timp cât
organele, membrii sau membrii supleanți cu mandate corespunzătoare și alți beneficiari enumerați
la alineatul (1) sunt efectiv împiedicați să participe la ședințe față în față din cauza pandemiei de
COVID-19 sau atât timp cât măsurile naționale legate de pandemia de COVID-19 adoptate de un
stat membru îi împiedică să participe la ședințe față în față.
Articolul 2
Valoarea indemnizației

Indemnizația forfetară de ședință la distanță menționată la articolul 1 este de 200 EUR pe zi.
Articolul 3
Declarația de participare la o ședință
1.

Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută în prezentul regulament, persoanele la care se face
referire la articolul 1 alineatul (1) semnează și prezintă Serviciului financiar al membrilor
declarația anexată la prezentul regulament.

2.

Prin aceasta, persoanele la care face referire articolul 1 alineatul (1) declară că au participat la o
ședință de la distanță și solicită plata indemnizației forfetare de ședință la distanță. În cazul în care
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instrumentul informatic utilizat permite întocmirea unei liste de prezență, departamentul CoR
responsabil cu organizarea ședinței transmite această listă administrației, care o utilizează pentru
a verifica prezența persoanelor în cauză.
3.

Declarația trebuie prezentată Serviciului financiar pentru membri cel târziu până la data de
1 decembrie a anului următor anului în care a avut loc ședința. Nu se va da curs cererilor de plată
primite după această dată, care vor fi considerate nule și neavenite.
Articolul 4
Procedura financiară

1.

Persoanele la care face referire articolul 1 alineatul (1) beneficiază de indemnizația forfetară de
ședință la distanță menționată în prezentul regulament numai după ce a fost depusă declarația
menționată la articolul 3.

2.

Plata se efectuează în contul bancar sau poștal utilizat pentru rambursarea cheltuielilor de
deplasare și plata indemnizațiilor forfetare de deplasare și de ședință ale acestora.
Articolul 5
Punerea în aplicare și căile de atac

1.

Secretarul general este responsabil cu punerea în aplicare a prezentului regulament.

2.

Cazurile excepționale sunt supuse spre decizie secretarului general de către ordonatorul de credite
subdelegat.

3.

Persoanele menționate la articolul 1 alineatul (1) înaintează contestații secretarului general în
termen de o lună de la notificarea deciziei ordonatorului de credite subdelegat referitoare la
indemnizația prevăzută în prezentul regulament.
Articolul 6
Dispoziții finale

1.

Prezentul regulament abrogă și înlocuiește Regulamentul nr. 14/2020 al Biroului din
23 iunie 2020 și Regulamentul nr. 21/2020 al Biroului din 9 octombrie 2020.

2.

Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării.

Adoptat la Bruxelles, la 2 februarie 2021
Pentru Biroul Comitetului European al Regiunilor,

semnat
Apostolos TZITZIKOSTAS
Președinte
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Anexă

Declarație anexată la Regulamentul nr. 3/2021

Subsemnatul/subsemnata,............................................................, declar prin prezenta că am participat la
ședința ................................... desfășurată la (data)............... și că, prin urmare, am dreptul la
indemnizația forfetară de ședință la distanță.

Semnătura _____________________________________

Data __________________________________________
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