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CAPITOLUL I

GRUPUL PPE

Articolul 1

Constituire

Grupul a fost constituit la 11 septembrie 1952. A fost recunoscut oficial la 23 iunie
1953,  în  temeiul  rezolu iei  adoptate  de  către  Adunarea  Comună  a  Comunită iiț ț
Europene a Cărbunelui i O elului la 16 iunie 1953. A fost reconstituit la 19 martieș ț
1958 în cadrul Parlamentului European.

Declara ia  de  constituire  care  cuprinde  prima  denumire  a  grupului,  semnăturaț
membrilor fondatori i componen a Biroului a fost prezentată Pre edintelui Adunăriiș ț ș
Comune a Comunită ii Europene a Cărbunelui i O elului i publicată la 28 aprilieț ș ț ș
1954 în Jurnalul Oficial al Comunită ii Europene a Cărbunelui i O elului (Vol. 3,ț ș ț
nr. 7, pagina 309).

Declara ia de reconstituire, care poartă, de asemenea, semnătura membrilor Grupului,ț
a fost transmisă Pre edintelui Parlamentului European.ș
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Articolul 2

Denumirea grupului

Denumirea grupului politic este:

în bulgară: Група на Европейската Народна Партия 
(Християндемократи)
ЕНП

în spaniolă: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
cristianos)
PPE

în cehă: Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských
demokratů)
ELS

în daneză: Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige 
demokrater)
EPP

în germană: Fraktion der Europäischen Volkspartei
(Christdemokraten)
EVP

în estonă: Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide)
fraktsioon
ERP

în greacă: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
ΕΛΚ

în engleză: Group of the European People's Party (Christian 
Democrats)
EPP

în franceză: Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-
Chrétiens)
PPE

în irlandeză: Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe 
Críostaí)
PPE

în croată: Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski
demokrati) 
EPP
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în italiană: Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democratico 
Cristiano)
PPE

în letonă: Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa
ETP

în lituaniană: Europos  liaudies  partijos  (krikščionių  demokratų)
frakcija
ELP

în maghiară: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 
Képviselőcsoport
ENP

în malteză: Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
PPE

în neerlandeză: Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-
Democraten) 
EVP

în polonă: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy 
Demokraci) 
EPL

în portugheză: Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas- 
Cristãos)
PPE

în română: Grupul Partidului Popular European (Cre tin Democrat)ș
PPE

în slovacă: Poslanecký klub Európskej ľudovej strany 
(kresťanský demokrati)
EĽS

în slovenă: Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov)
ELS

în finlandeză: Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)
EPP

în suedeză: Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
EPP
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Articolul 3

Calitatea de membru al Grupului

(1) Grupul  este  constituit  din  deputa i  ale i  în  Parlamentul  European  pe  listeleț ș
partidelor membre ale Partidului Popular European.

(2) Al i  deputa i  europeni  pot,  de  asemenea,  fi  admi i  ca  membri  ai  Grupuluiț ț ș
Partidului Popular European dacă aderă la programul politic al Partidului Popular
European i acceptă prezentul regulament de procedură. ș

(3) Membrii Grupului sunt obliga i să ducă o politică prin care să se continue, în bazaț
unei Constitu ii, procesul de unificare i de integrare federală în Europa, acestaț ș
fiind  un  element  constitutiv  al  Uniunii  Europene,  în  calitate  de  Uniune  a
cetă enilor i a statelor.ț ș

(4) Ac ionând pe baza modelului  Uniunii  în cadrul Uniunii  Europene,  Grupul î iț ș
define te valorile i obiectivele în conformitate cu programul electoral actual alș ș
Partidului Popular European, în conformitate cu valorile fondatoare ale Uniunii
Europene,  cum  ar  fi  libertatea  i  democra ia,  statul  de  drept,  respectareaș ț
drepturilor  omului  i  a  subsidiarită ii,  precum  i  cu  drepturile  i  principiileș ț ș ș
consacrate  la  articolul  2  din  Tratatul  privind  Uniunea  Europeană  i  în  Cartaș
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(5)   Grupul  este  o  forma iune  parlamentară  bine  ancorată  în  Regulamentul  deț
procedură  al  Parlamentului  European.  Membrii  Grupului  respectă  normele
Parlamentului,  ac ionează  în  spiritul  respectului  reciproc  între  deputa i  iț ț ș
urmează voin a Grupului în public. ț

Articolul 4

Membrii afilia i ai grupuluiț

Deputa ii  europeni pot dobândi calitatea de membri afilia i  dacă aderă la pozi iileț ț ț
politice fundamentale ale Grupului Partidului Popular European i acceptă prezentulș
regulament de procedură.

Articolul 5 

Admiterea membrilor

(1) În conformitate  cu articolul 3 alineatul  (1),  sunt membri ai  Grupului deputa iiț
ale i în Parlamentul European pe listele partidelor membre ale Partidului Popularș
European.

(2) Ori de câte ori Partidul Popular European prime te un nou membru, deputa iiș ț
ale i  în  Parlamentul  European  pe  listele  sale  sunt,  de  asemenea,  membri  aiș
Grupului. 
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(3)  Deciziile adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (2) i al articoluluiș  4 privind
admiterea membrilor trebuie să fie motivate în mod corespunzător i sus inuteș ț
prin  majoritatea  voturilor  exprimate,  reprezentând  majoritatea  membrilor  care
compun Grupul. Membrii provenind din acela i stat membru cu solicitantul suntș
informa i cu cel pu in 14 zile înainte de adoptarea deciziei respective. Membriiț ț
pot solicita o dezbatere privind implica iile candidaturilor cu cel pu in apte zileț ț ș
înainte de vot.

(4) Fiecare nou membru trebuie să semneze două copii ale declara iei de constituire aț
Grupului. O copie este transmisă de către Secretariatul Grupului Secretarului-General 

al Parlamentul European; cealaltă este păstrată în arhivele Grupului.

Articolul 6

Votul în edin ă plenară i în comisiiș ț ș

(1) Membrii se angajează, ca regulă, să sprijine opinia Grupului în timpul votărilor; 
cu toate  acestea,  au dreptul  să voteze conform con tiin ei i  convingerilor lorș ț ș

politice. Membrii trebuie să informeze pre edintele Grupului sau Adunarea plenară aș
acestuia cu o zi înainte de vot în cazul în care inten ionează să nu voteze conformț
liniei politice a Grupului în legătură cu o chestiune importantă.

(2) Membrii  ar  trebui  să  informeze,  prin  mijloace  electronice,  vicepre edinteleș
responsabil dacă nu pot participa la votul în plen.

(3) Alineatele (1) i (2) se aplică mutatis mutandis voturilor din comisii.ș

Articolul 7

Încetarea calită ii de membruț

(1) Calitatea de membru sau de membru afiliat al Grupului ia sfâr it fie la expirareaș
mandatului de deputat în Parlamentul European, fie prin demisie.

(2) Adunarea  plenară  a  Grupului  poate  decide,  cu  o  motiva ie  corespunzătoare,ț
excluderea unuia sau mai multor membri ai Grupului, prin vot secret. Propunerea
de excludere din Grup poate fi făcută de pre edin ie sau de un grup de membriș ț
reprezentând cel pu in 15ț  % din membrii Grupului provenind din cel pu in patruț
delega ii.ț  

(3)  Propunerea  de  excludere  din  Grup  trebuie  motivată  în  mod  corespunzător  iș
transmisă în scris tuturor membrilor Grupului, cu cel pu in trei zile înainte de vot.ț
Înainte  de  vot,  Grupul  audiază  membrul  sau  membrii  în  cauză,  precum  iș
membrii  din  acela i  stat  membru.  Decizia  este  luată  cu o majoritate  de  douăș
treimi din voturile exprimate, reprezentând cel pu in majoritatea membrilor careț
compun Grupul. Pentru a stabili dacă se întrune te o majoritate de două treimi,ș
nu se vor lua în considerare ab inerile. ț
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(4) În cazul în care Partidul Popular European decide să retragă unui partid calitatea
de membru al Grupului, pre edin ia prezintă o propunere privind apartenen a laș ț ț
Grup  a  membrilor  delega iei  care  apar in  partidului  respectiv.  În  acest  caz,ț ț
decizia  de  a-i  exclude  din  Grup  se  ia  cu  majoritatea  voturilor  exprimate,
reprezentând majoritatea membrilor care compun Grupul.

(5)  Un  membru  exclus  are  dreptul  de  a  solicita  să  fie  readmis  dacă  îndepline teș
cerin ele stabilite la articolulț  3. Readmisia face obiectul dispozi iilor prevăzute laț
articolul 5 alineatul (3).

Articolul 8

Suspendarea drepturilor unui membru al Grupului

(1)  Drepturile unui membru pot fi suspendate temporar.

(2)  Adunarea plenară a Grupului poate decide, într-un mod motivat corespunzător,
suspendarea drepturilor unuia sau mai multor membri ai Grupului, prin vot secret.

(3)  Propunerea de suspendare a drepturilor poate fi făcută de pre edin ie sau de unș ț
grup de membri reprezentând cel pu in 15ț  % din membrii Grupului provenind din
cel pu in patru delega ii.ț ț

(4)  Propunerea de suspendare a drepturilor este motivată în mod corespunzător iș
transmisă în scris tuturor membrilor Grupului, cu cel pu in trei zile înainte de vot.ț
Înainte  de  vot,  Grupul  audiază  membrul  sau  membrii  în  cauză,  precum  iș
membrii din acela i stat membru. ș

(5)   Decizia  este  luată  cu  o  majoritate  de  două  treimi  din  voturile  exprimate,
reprezentând  cel  pu in  majoritatea  membrilor  care  compun  Grupul.  Pentru  aț
stabili dacă se întrune te o majoritate de două treimi, nu se iau în considerareș
ab inerile. ț

(6)  Decizia de suspendare precizează motivele i perioada suspendării. Decizia poateș
fi  revizuită  sau  revocată  în  orice  moment.  Decizia  de  revizuire,  revocare  sau
prelungire a suspendării se adoptă dacă este sus inută prin majoritatea voturilorț
exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Grupul. În orice caz,
decizia  de  suspendare  încetează  să  mai  producă efecte  la  sfâr itul  legislaturiiș
parlamentare.

(7)  Respectând  drepturile  lor  esen iale  ca  deputa i  în  Parlamentul  European,ț ț
deputa ilor ale căror drepturi au fost suspendate li se interzic imediat următoareleț
drepturi care le revin în calitate de membri ai Grupului:

(i) participarea activă la edin ele i activită ile Grupului sau la orice vot sauș ț ș ț
orice altă decizie a Adunării plenare a Grupului;
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(ii)  luarea cuvântului  în  plen,  în comisii  sau la  alte  activită i  parlamentare înț
numele Grupului. Pre edin ia se asigură totu i că dreptul lor de a lua cuvântul înș ț ș
calitate de deputa i în Parlamentul European nu este îngrădit; ț

(iii) de inerea oricărei func ii alese în cadrul Grupului sau desemnarea de cătreț ț
Grup pentru orice func ie aleasă în cadrul Parlamentului European;ț

(iv) dreptul de a fi numit ca raportor sau raportor alternativ în numele Grupului; 

(8)  În  cazul  în  care  Partidul  Popular  European  suspendă  un  partid  membru,
pre edin ia prezintă o propunere privind pozi ia în Grup a membrilor delega ieiș ț ț ț
care apar in partidului respectiv. În acest caz, decizia de suspendare a drepturilorț
lor ca membri ai Grupului se ia cu majoritatea voturilor exprimate, reprezentând
majoritatea  membrilor  care  compun  Grupul.  Aceasta  are  ca  efect  suspendarea
drepturilor  membrilor  în  cauză,  astfel  cum  sunt  definite  în  prezentul  articol.
Decizia de revizuire, revocare sau prelungire a suspendării drepturilor în Grup se
adoptă,  de  asemenea,  prin  majoritatea  voturilor  exprimate,  reprezentând
majoritatea membrilor care compun Grupul. În orice caz, decizia de suspendare
încetează să mai producă efecte la sfâr itul legislaturii parlamentare.ș
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CAPITOLUL II

ORGANELE GRUPULUI

Articolul 9

Organele grupului: componen ă i competen eț ș ț

Organele Grupului Partidului Popular European sunt următoarele: 

- Adunarea plenară (articolul 10);
- Pre edin ia (articolul 12);ș ț
- Pre edin ia Grupului i efii delega iilor na ionale (articolul 15);ș ț ș ș ț ț
- Biroul (articolul 16);

Articolul 10

Adunarea plenară a Grupului

(1) Adunarea plenară se reune te la convocarea pre edin iei cel pu in o dată ș ș ț ț în
timpul  săptămânilor  rezervate  grupurilor  politice  i  o  dată  în  timpul  sesiunilorș
plenare.

(2) La  cererea  unei  treimi  din  membri  sau  a  unei  delega ii  na ionale,  ț ț
pre edin ia convoacă Adunarea plenară la o reuniune extraordinară.ș ț

(3) Adunarea  plenară  poate  să  delibereze,  să  adopte  ordinea  de  zi  i  să  voteze,ș
indiferent de  numărul membrilor prezen i.ț

(4)  La  invita ia  pre edin iei,  la  reuniuni  pot  participa  i  lua  cuvântul  i  alteț ș ț ș ș
persoane. 

(5) Procesele-verbale ale reuniunilor Adunării plenare a Grupului includ o listă de
prezen ă, numele vorbitorilor i deciziile luate. Acestea sunt puse ț ș la  dispozi iaț
membrilor grupului i se păstrează în arhivele Grupului.ș
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Articolul 11

Responsabilită ile Adunării plenare a Grupuluiț

Adunarea plenară:

(a) decide cu privire la admiteri, suspendarea drepturilor i încetarea calită ii deș ț
membru al Grupului;

(b) decide cu privire la toate chestiunile politice examinate în cadrul sau în afara  
Parlamentului European;

(c) alege pre edin ia Grupului;ș ț

(d) constituie grupurile de lucru permanente ale Grupului;

(e) desemnează,  la  propunerea  pre edin iei,  membrii  care  vor  ocupa  locurileș ț
rămase vacante care revin grupului în comisii, subcomisii, comisii temporare,
delega ii interparlamentare i alte delega ii;ț ș ț

(f) stabile te,  la  propunerea  pre edin iei,  bugetul  anual  al  Grupului  i  adoptăș ș ț ș
balan a de plă i (starea conturilor), i decide dacă acordă sau nu descărcareaț ț ș
de gestiune pentru execu ia bugetului anual;ț

(g) nume te trei auditori;ș

(h) decide cu privire la regulamentul de procedură i regulamentul financiar alș
Grupului (revizuiri i modificări).ș

Articolul 12

Componen a pre edin ieiț ș ț

(1) Pre edin ia este compusă din pre edintele Grupului i zece vicepre edin i.ș ț ș ș ș ț

(2) Membrii pre edin iei convin asupra repartizării  ș ț sarcinilor,  inclusiv  a
sarcinilor trezorierului i a pre edin iei  ș ș ț grupurilor de lucru permanente. Decizia
este adusă la cuno tin ă Grupului.ș ț
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Articolul 13

Responsabilită ile pre edin ieiț ș ț

Pre edin ia exercită următoarele func ii:ș ț ț

(a) convoacă i prezidează reuniunile Grupului, reuniunile grupurilor de lucru  ș
permanente i conduce Grupul în edin ele plenare;ș ș ț

(b) reprezintă Grupul pe plan extern;

(c) ia decizii, la propunerea Secretarului-General, cu privire la componen a  ț
Secretariatului i la modul de lucru al Secretariatului;ș

(d) informează Grupul despre deciziile strategice i politice luate în cadrul  ș
reuniunilor sale;

(e) în caz de urgen ă, ia decizii în locul organului competent; toate deciziile deț
acest tip sunt transmise organului competent;

(f) pregăte te deciziile Biroului i ale Grupului în domeniul financiar;ș ș

(g) pregăte te  deliberările  Biroului  privind  regulamentul  financiar  al  Grupuluiș
(revizuiri i modificări);ș

(h) comunicările externe, inclusiv comunicatele de presă, în numele Grupului;

(i)  prezintă propuneri de suspendare a drepturilor i de excludere a unuia sau maiș
multor membri ai Grupului.

Articolul 14

Alegerea pre edin iei Grupuluiș ț

(1) Adunarea plenară a Grupului alege pre edintele i zeceș ș vicepre edin i.ș ț

(2) Alegerile au loc înaintea începerii noii legislaturi. 

(3) Mandatul  pre edin iei  Grupului  este  acela i  cu  durata  efectivă  a  mandatului  ș ț ș
Pre edintelui Parlamentului. Dacă acest mandat ia sfâr it înainte de încheierea  ș ș
legislaturii,  vor  avea  loc  noi  alegeri  cu  cel  pu in  o  lună  înainte  de  sfâr itulț ș

mandatului Pre edintelui Parlamentului.ș
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Articolul 15

Pre edin ia Grupului i efii delega iilor na ionaleș ț ș ș ț ț

Pre edin ia Grupului i efii delega iilor na ionale se reunesc cel pu in o dată peș ț ș ș ț ț ț
lună  pentru  a  discuta  subiecte-cheie  strategice,  a  pregăti  deciziile  politice  de
importan ă majoră i  a  dezbate chestiuni interne care prezintă un interes deosebitț ș
pentru grup.

Articolul 16 

Componen a Biroului Grupuluiț

(1) Biroul Grupului este compus din:

(a) membrii pre edin iei;ș ț

(b) pre edin ii delega iilor na ionale plus un membru suplimentar pentru fiecareș ț ț ț
zece deputa i;ț

(c) membrii Pre edin iei Parlamentului care apar in Grupului;ș ț ț

(d) pre edin ii comisiilor permanente care apar in Grupului;ș ț ț

(e) coordonatorul fiecărei comisii permanente; 

(f) pre edintele i Secretarulș ș -General al Partidului Popular European, dacă 
sunt deputa i în Parlamentului European.ț

(2) Dacă pre edintele i Secretarulș ș -General al Partidului Popular European nu sunt
deputa i în Parlamentul European, ace tia sunt invita i permanen i ad personamț ș ț ț
la reuniunile Biroului.
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Articolul 17 

Responsabilită ile Biroului Grupuluiț

(1) Biroul Grupului exercită func iile următoare:ț

(a) pregăte te deciziile strategice i politice ale Grupului;ș ș

(b) pregăte te sesiunile plenare, eviden iind chestiunile cele mai importante ș ț
pentru grup din diverse perspective na ionale;ț

(c) propune Grupului, la ini iativa pre edin iei, regulamentul ț ș ț de
procedură i regulamentul financiar al Grupului.ș

(2) Biroul se reune te la convocarea pre edin iei. Biroul, ș ș ț o delega ie na ională sauț ț
o treime din membrii Grupului pot solicita, de asemenea, convocarea unei reuniuni.
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CAPITOLUL III

ORGANIZAREA LUCRULUI ÎN CADRUL

GRUPULUI

Articolul 18

Stabilirea ordinii de zi, cvorumul

Adunarea  plenară  poate  delibera  i  stabili  ordinea  de  zi  indiferent  de  numărulș
membrilor prezen i.ț

Articolul 19 

Decizii

Deciziile tuturor organelor sunt luate cu majoritate simplă a voturilor exprimate, dacă
nu se prevede altfel în regulamentul de procedură.

Articolul 20

Votul la distan ăț

Toate organele Grupului î i pot lua deciziile prin vot de la distan ă.ș ț

Articolul 21

Alegeri

(1) Alegerile se notifică cu cel pu in trei zile înainte. Se stabile te un termen de celț ș
pu in două zile pentru prezentarea candidaturilor; acest termen expiră cu cel pu in 24ț ț
de ore înainte de începerea votului. Votul este valabil numai dacă cel pu in o treimeț
din candida i sunt de sex opus majorită ii candida ilor. ț ț ț

(2) Toate alegerile se desfă oară prin vot secret. ș

(3) Dacă un număr de candida i a fost numit pentru un număr de posturi, votul esteț
valabil numai dacă cel pu in o treime din membrii ale i sunt de sex opus majorită iiț ș ț
candida ilor ale i. ț ș
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După  două  tururi  de  scrutin  nevalabile,  Grupul  poate  decide,  în  conformitate  cu
cerin ele referitoare la majoritate prevăzute la articolul 34, dacă mai respectă aceastăț
condi ie la cel de al treilea tur de scrutin.  ț

(4) În cazul în care au fost prezentate mai multe candidaturi pentru acela i post, esteș
ales candidatul care ob ine majoritatea absolută a voturilor exprimate. În cazul în careț
participă  mai  mult  de  doi  candida i  i  nici  unul  dintre  ei  nu  ob ine  majoritateaț ș ț
necesară după primul i al doilea tur de scrutin, are loc un tur final de scrutin între ceiș
doi candida i care au ob inut cele mai multe voturi în al doilea tur.ț ț

(5) Dacă pentru un număr de posturi este nominalizat acela i număr de candida i seș ț
organizează un vot colectiv. 
Dacă pentru un număr de posturi este nominalizat un număr mai mare de candida i,ț
sunt ale i candida ii care ob in cel mai mare număr de voturi.ș ț ț

(6) Este de datoria pre edintelui să se asigure că, în urma alegerilor, reprezentareaș
globală a  membrilor care ocupă posturi  în cadrul Grupului constă  din cel pu in oț
treime de membri de sex opus majorită ii membrilor.ț

Articolul 22

Nominalizări

Adunarea  plenară  a  Grupului  decide  candidaturile  Grupului  pentru  posturile  din
cadrul Biroului Parlamentului.  Articolul 21 se aplică în mod corespunzător. 

Articolul 23

Grupurile de lucru ale comisiilor

(1) Membrii grupului care fac parte din aceea i comisie parlamentară formează unș
grup de lucru coordonat de un coordonator ales dintre ace ti membri. Grupul de lucruș
poate alege un coordonator adjunct.

(2) Coordonatorul este purtătorul de cuvânt al Grupului responsabil în domeniul de
competen ă al grupului de lucru al comisiei i se ocupă de coordonarea activită iiț ș ț
membrilor Grupului în comisia respectivă.

Articolul 24

Grupurile de lucru permanente

(1) Grupurile de lucru ale comisiilor pot fi reunite pentru a forma grupuri de lucru
permanente.  Fiecare  membru  al  grupurilor  de  lucru  ale  comisiei  relevante   este
membru al grupului de lucru permanent. Fiecare membru al Grupului poate participa
la fiecare reuniune a grupului de lucru i are vot consultativ.ș
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(2) Grupurile de lucru permanente sunt prezidate de câte un membru al pre edin iei ș ț
(vicepre edintele  Grupului);  ace tia  sunt  purtătorii  de  cuvânt  ai  Grupuluiș ș

responsabili  în  domeniul  de  competen ă  al  grupului  de  lucru  permanent  i  se  ț ș
ocupă de coordonarea activită ii membrilor Grupului în ț comisiile

respective.

(3) Grupul  de  lucru  propune  Adunării  plenare  a  Grupului  o  listă  cu  membrii  
care vor lua cuvântul în plen în numele Grupului.

(4) Ordinea de zi a grupurilor de lucru este pusă la dispozi ia tuturor membrilor  ț
Grupului.  Se  elaborează  procese-verbale  pentru  fiecare  reuniune  i  se  trimitș

membrilor pre edin iei.ș ț

Articolul 25 

Regulamentul intern al grupurilor de lucru

Un  regulament  intern  stabile te  sarcinile  grupurilor  de  lucru  permanente  i  aleș ș
grupurilor de lucru ale comisiilor.

Articolul 26

Ini iativele parlamentareț

Membrii trebuie să informeze în prealabil pre edin ia i coordonatorul responsabil înș ț ș
legătură  cu  ini iativele  legislative,  în  conformitate  cu  articolul  5  din  Statutulț
deputa ilor.ț
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CAPITOLUL IV

SECRETARIATUL GRUPULUI

Articolul 27

Secretariatul grupului

Personalul  Secretariatului  grupului  exercită  o  func ie suprana ională  i  este  supusț ț ș
Regulamentului de stabilire a Statutului func ionarilor i a Regimului aplicabil altorț ș
agen i ai Comunită ii Europene.ț ț

Articolul 28

Sarcinile Secretariatului grupului

Secretariatul asistă Grupul. 

Secretariatul  exercită,  cu  deplină  loialitate  i  con tiin ă,  func iile  care  îi  suntș ș ț ț
încredin ate  în  cadrul  Secretariatului  Grupului  i  serve te  exclusiv  intereseleț ș ș
Grupului, fără a solicita sau fără a accepta instruc iuni de la organe sau persoane dinț
afara Grupului în îndeplinirea obliga iilor sale.ț

Articolul 29

Secretarul-General al grupului

(1) Secretarul-General este numit de către Birou la propunerea  pre edin iei.ș ț

(2) Secretarul-General conduce i coordonează Secretariatul. Acesta ș pregăte teș
deliberările Biroului i ale pre edin iei referitoare la Secretariatul ș ș ț însu i.ș
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CAPITOLUL V

BUGET

Articolul 30

Bugetul Grupului i bilan ulș ț

Înainte  de  începerea  unui  nou  exerci iu  financiar,  trezorierul,  asistat  deț
Secretarul-General, prezintă un proiect de estimare pre edin iei i Biroului care, dupăș ț ș
ce îl elaborează, îl transmite Adunării spre aprobare.

Articolul 31

Reprezentare

Pre edintele sau delegatul său are competen a de a efectua, în numele Grupului, ș ț
cheltuielile în limita estimării adoptate de către Adunarea plenară.

Articolul 32

Audit

La prima reuniune înainte de începutul unui nou an financiar, Grupul desemnează trei
auditori  care  nu  sunt  membri  ai  Biroului.  Ace tia  auditează  conturile  exerci iuluiș ț
financiar  precedent,  prezintă  Adunării  plenare  un raport  scris  i  propun acordareaș
descărcării de gestiune privind executarea bugetului anual.

Articolul 33

Regulamentul financiar al grupului

Tranzac iile financiare sunt reglementate de regulamentul financiar al Grupului.ț
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CAPITOLUL VI

DISPOZI II FINALEȚ

Articolul 34

Modificările regulamentului de procedură

Modificările regulamentului de procedură sunt adoptate cu o majoritate de două treimi
din voturile exprimate,  reprezentând cel pu in majoritatea membrilor care compunț
Grupul. Pentru a stabili dacă se întrune te o majoritate de două treimi, nu se iau înș
considerare ab inerile. ț

Articolul 35

Intrare în vigoare

Prezenta versiune a regulamentului de procedură o înlocuie te pe cea din 9 octombrieș
2013 i intră în vigoare de la 3 martie 2021.ș
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ANEXĂ

Se constituie un comitet de personal format din membrii ale i de către Secretariat.ș
Acest  comitet  trebuie  să- i  dea  avizul  pre edin iei  Grupului  în  legătură  cu  toateș ș ț
problemele  privind  personalul.  Competen ele  sale  sunt  detaliate  într-un  protocolț
stabilit de comun acord între membrii Secretariatului i pre edin ia Grupului.ș ș ț
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