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Cuvânt înainte
2021- 2022 a fost cel mai greu an de
mandat de până acum.
După ultimele valuri ale pandemiei
și fondul unui război sângeros al
Rusiei în Ucraina, criza economică
de care încercam să ne ferim din
2020 încoace ne-a prins, în sfârșit,
din urmă.
Mulți mi-au zis, în perioada aceasta,
că se simt la capătul puterilor.
Mărturisesc că am avut și eu zile în
care am simțit că am nevoie de 30
de ore într-o zi ca să pot face față
tuturor provocărilor pe care trebuie
să le întâlnesc.
Cuvântul cheie a fost incertitudinea.
Incertitudinea financiară, prețurile în
creștere, valul de refugiați ucraineni,
marea criză mondială a energiei,
teama de război, la care se adaugă
pentru mulți frica de un viitor cu mai
puține oportunități decât trecutul.
Anxietatea a devenit o nouă
pandemie printre tineri – că nu vor
avea un loc de muncă sau chiar,
o planetă, o climă, de care să se
bucure.
Sănătatea mintală a devenit o
problema majoră, de la prea multă
muncă, prea mult stres, prea multe
întrebări.

Pe acest fundal am fost nevoit să
încep un nou proiect politic, REPER,
atunci când cel vechi s-a dovedit
a fi pierdut în infinite drame interne,
incapabil să mai răspundă nevoilor
românilor.
Ce m-a ajutat să trec, zi de zi,
peste provocări și întrebări, au fost
discuțiile cu voi, cu românii, nevoie,
ideile și speranțele voastre dar și
certitudinea că, orice ar fi, putem
învăța din greșeli, putem repara,
putem face un viitor mai bun.
Am ținut mereu, așadar, în acest an,
două obiective în minte: un prezent
și viitor mai bun pentru copii și tineri
și mai bune oportunități de finanțare
europeană pentru România.
Adică un viitor mai bun pentru copii
și tineri și fonduri europene pentru
modernizarea României.
Sper să simțiți că am ținut direcția
bine și vă invit să rămânem aproape
și în următorul an!
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1.
Ce am realizat
Am obținut președinția Comisiei
pentru Muncă și Afaceri Sociale
Am candidat pentru această funcție
și am obținut voturile necesare
pentru ea în ianuarie 2022. Conduc
această comisie chiar momentul
negocierilor pe trei dosare legislative
cheie pentru viitorul muncii în
UE: Directiva pentru un salariu
minim adecvat, Directiva pentru
transparență salarială și Directiva
pentru protejarea muncitorilor și
persoanelor care lucrează prin
platformele digitale.
Am încheiat deja cu brio negocierile
pentru Salariu Minim Adecvat, care
va ajuta statele membre, inclusiv
România, să traseze criterii mai
predictibile pentru stabilirea unui
salariu minim adecvat și un cadru
mult mai bun de dialog social. Pe
termen scurt, ea va reduce numărul
de muncitori care, deși muncesc și
primesc un salariu, trăiesc efectiv
sub limita sărăciei.
Din noua funcție pot acum să
vorbesc de la egal cu miniștrii de
muncă ai tuturor țărilor europene,
continuând să reprezint interesele
românilor din țară și din restul UE cu
noi posibilități de a-i face ascultați!
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Am activat resursele europene
pentru copii
Am propus, lansat și condus o
Rezoluție pentru Garanția pentru
Copii între martie și aprilie 2021
care a dus la adoptarea Garanției
pentru Copii de către Consiliu
Uniunii Europene în iunie 2021, primul
angajament concret european că
nici un copil vulnerabil nu va mai duce
lipsă de mâncare, locuire, îngrijire,
educație și sănătate. Am monitorizat
de atunci implementarea Garanției
iar în mai 2022 am propus și primit
sprijin pentru a lansa și conduce
un Grup de Lucru pentru Copii,
o nouă entitate permanentă a
Parlamentului European.

Grupul de Lucru pentru Copii al
Comisiei de Muncă a fost posibil
datorită noii mele funcții de
Președinte al acestei comisii. Cu
personal dedicat, ea va monitoriza
implementarea Garanției pentru
Copii în toate statele membre,
inclusiv în România. El va putea
interpela autoritățile naționale, va
putea audia experți și identifica
bune practici și resurse europene
și naționale care pot fi puse la
dispoziția copiilor care au atâta
nevoie de ajutor.
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Am reactivat interesul pentru tineri
Am propus și scris o Rezoluție a
Parlamentului
European
pentru
Capacitarea tineretului European
între noiembrie 2021 și februarie
2022, punând nevoile tinerilor pe
primul plan în formarea planurilor
de investiții și de cheltuieli europene.
Rezoluția a fost preluată ulterior de
toate statele membre, comunicată
Comisiei Europene și integrată în
toate strategiile ulterioare pe tineret
ale Uniunii Europene, dând tonul
Anului European al Tinerilor 2022.
Am
propus
apoi
și
lansat
Renew4Youth, un forum permanent
al grupului Renew Europe care
coordonează
munca
tuturor
comisiilor parlamentare și dezbate
cu organizații de tineret pentru
a oferi o dimensiune pentru tineri
tuturor viitoarelor legi și activități
europene. Acesta reunește toate
organizațiile de tineret liberale sau
afiliate la Renew Europe din UE,
discută cu reprezentanți ai tinerilor
și studenților, cu exerți în domeniile
cheie pentru tineri și va duce la un
Manifest al Renew Europe pentru
Tineri spre finalul lui 2022.
Momentul de lansare a fost
Renew4Youth Youth Can Do It, un
eveniment care a adus împreună
140 de tineri din toate colțurile
Europei pentru a da liniile principale
ale manifestului. Tinerii au dezbătut
pe tema problemelor cu care
se confruntă în baza a patru
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mari subiecte: sănătate mintală,
schimbări
climatice,
incluziune
socială și angajabilitate. Astfel, patru
grupuri de lucru au fost formate și
discuțiile libere și antrenante au dus
la concluzii ce au fost prezentate
la finalul evenimentului în fața
unui public format din membrii ai
Parlamentului European.
Tot în cadrul Renew Europe am
elaborat, propus și adoptat un
Angajament pentru Tineri care a
fost susținut de toți colegii, prin care
ne propunem să facem din politicile
pentru tineri o prioritate zero a
mandatlui nostru în Parlamentul
European.
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Am
garantat
continuitatea
principiilor
Mecanismului
de
Redresare și Reziliență și am lansat
o platformă de monitorizare a PNRR
La un an și jumătate de la lansarea
celui mai mare instrument financiar
din istoria Uniunii Europene, este
timpul să vedem care este stadiul
Mecanismului de Redresare și
Reziliență, mecanismul care aduce
României 29 miliarde de euro prin
PNRR. Astfel, în calitate de coraportor, am coordonat raportul
Parlamentului
European
de
monitorizare al PNRR-urilor la nivel
european. În paralel, am lansat
www.monitorpnrr.eu, un instrument
online de monitorizare în timp real a
PNRR-ului României. Am pus astfel
în practică ceea ce am susținut
în negocieri: transparența nu este
negociabilă, cetățenii au nevoie să
știe unde, cum și pe ce se cheltuie
banii europeni!
Rolul de monitorizare al PNRR-urilor
la nivel european nu presupune
doar verificarea măsurilor realizate
de statele membre, ci și analizarea
modului în care acestea pot ajuta
statele membre să se adapteze
contextului dificil în care ne aflăm.
Astfel, am fost desemnat coraportor al Parlamentului european
pe REPowerEU, instrumentul prin care
UE va putea deveni independentă
energetic de Rusia. Statele membre
vor putea crea încă un capitol în
PNRR, dedicat acestui scop, iar în
perioada următoare rolul meu va fi
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acela de a stabili modul în care vor
trebui să arate aceste noi capitole.
Rămân printre cei mai influenți
membrii ai Parlamentului European
Munca mea în comisiile de economie
și de muncă din PE, pe nenumărate
rapoarte,
rezoluții
și
inițiative
europene pentru a apăra și promova
interesele românilor și politici publice
europene care să creeze access și
oportunitate pentru toți nu a trecut
neremarcată. După ce VoteWatch
m-a numit în 2020 cel mai influent
europarlamentar
pe
domeniul
economic și financiar, în 2021 am
rămas în top 30 al celor mai influenți
membri ai Parlamentului European
din punct de vedere politic, conform
clasamentului “Influence Index 2021:
Top 100 most politically influential
MEPs”. Eulytix m-a numit al doilea
cel mai influent europarlamentar pe
toate domeniile mele de activitate,
datorită faptului că pozițiile mele au
fost mereu cele care au obținut cele
mai bune majorități la vot.
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Am fondat un nou partid politic în România
Alături de Ramona Strugariu, Dacian Cioloș, Dragoș Tudorache și Alin Mituța
am pus bazele Partidului Reînnoim Proiectul European al României, REPER
(https://www.partidulreper.ro/) care își dorește să creeze o nouă șansă
pentru politica românească. Dezamăgiți de lipsa de substanță, direcție
sau integritate a partidelor vechi, ne propunem să creăm noi repere de
lideri politici și propuneri de politici publice, iar alături de noi au venit deja
peste 3000 de români, parlamentari, activiști civici, oameni de știință sau
personalități.
În perioada de interimat mi-am asumat co-președinția partidului, alături
de Ramona Strugariu și împreună lucrăm la bazele de organizare, de
comunicare și de propuneri politice care să ofere o mult necesară alternativă
la oferta politică actuală.
Ne-am întâlnit deja în cele două mari orașe cu oamenii care s-au înscris în
REPER, respectiv București și Cluj și urmează un tur prin țară în această vară
în care vom încerca să câștigăm încrederea fiecărui om și să transmitem
convingerea că valorile europene sunt drumul dezvoltării României.
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2.
Obiective pentru
anul următor
Anul viitor vreau să pot folosi ce
am obținut până acum pentru a
continua să livrez către români,
România și restul Uniunii Europene
soluții pentru cele două mari
priorități ale mandatului meu:
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europene și să dea o nouă dimensiune
Estului Europei, unde România să nu
mai fie la margine.
Pentru aceste lucruri, avem nevoie
de foarte mulți bani. Miliarde de euro
se pierd anual din cauza corupției,
a evaziunilor fiscale și în special a
spălării banilor. Deși UE a depus
eforturi îndelungate și a venit cu nu
mai puțin de cinci seturi de reguli
pentru ca statele membre să combată
spălarea banilor, progresul este mult
prea slab. Astfel că UE a decis să
înființeze un regulament prin care să
oblige statele membre să aibă un
răspuns coordonat, iar eu, în calitate
de raportor Renew Europe pe acest
Regulament de combatere a spălării
banilor, am început deja munca la
acest pachet legislativ ambițios.

Nici un copil sau tânăr rămas în
urmă
Prin noul Grup de Lucru pe copii dar
și alte pârghii voi pune presiune pe
guverne, începând cu România, să
se țină de cuvântul dat prin Garanția
pentru Copii.

Obiectivele de termen scurt
Voi prioritiza acele dosare și proiecte
menite să vină cu soluții în fața
multiplelor crize, în fața inflației în fața
incertitudinii. Cred că o soluție bună
pentru Români este susținerea Ucrainei
și Republicii Moldova în parcursul
lor către UE, încetarea (favorabilă
pentru Ucraina) a războiului și un
pregătirea unei perioade 2023-2024
care să repună pe picioare economiile

În cadrul Renew Europe, sunt
co-președinte
al
taskforce-ului
Renew4Youth, în cadrul căruia îmi
propun să le acord tinerilor din
întreaga Uniune rolul binemeritat
de consultanți-cheie în procesul
legislativ de la nivel european.
Taskforce-ul are rolul de a conecta
membrii Parlamentului European cu
generația tânără, cu cei a căror voce
nu este destul auzită în prezent și de
a facilita gestionare provocărilor pe
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care tinerii le întâmpină la nivel
european.
Voi pregăti un Manifest al Renew
Europe pentru tineri care se asigure
că toate partidele europene și toți
candidații la viitoarele alegeri nu
vor putea, efectiv, să mai ignore
problemele tinerilor și că dialogul cu
organizațiile de tineri și studenți va
deveni o piatră de temelie, integrală,
a muncii din Parlamentul European și
nu numai.
Acesta Manifest va fi rodul întâlnirilor
cu mii de tineri care vor avea loc în
toate statele membre. Din poziția de
Co-coordonator al Taskforce-ului
voi organiza Meetups în România,
adevărate agore pentru consultarea
tinerilor în ceea ce privește viitorul
lor, neajunsurile lor și așteptările pe
care le au de la noi, reprezentanții
lor din Parlamentul European. Toate
aceste idei, concluzii și soluții le vom
transforma în Manifestul Tinerilor
Aducerea tinerilor mai aproape
de Parlamentul European este
prioritatea mea, iar organizarea
de Meetups este doar un alt pas
pe care-l fac, pe lângă aducerea
de grupuri de tineri în Bruxelles
sau participarea la evenimente de
tineret.
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Mai multă siguranță, stabilitate și
transparență, în și la muncă, pentru
români și europeni
Voi prioritza soluțiile cele mai bune și
mai flexibile pentru muncitorii români
din țară sau Diaspora în negocierile
legislative pe care le voi conduce
pe directivele pentru transparență
salarială și pentru platformele
digitale dar și celelalte acte pe care
sunt (sau voi fi) raportor sau raportor
din umbră în Parlamentul European,
cum ar fi bugetul UE pentru 2023 din
partea comisiei EMPL.
Muncitorii din diaspora, sezonierii
și transfrontalierii, cei din abatoare
și șantiere, șoferii și îngrijitorii și nu
numai rămân o prioritate pentru
mine și voi reîncepe negocierile
pentru finalizarea Regulamentului
883 (https://data.consilium.europa.
eu/doc/document/ST-15068-2021INIT/en/pdf) care s-au blocat în
Decembrie 2021 din cauza Consiliului
UE. Dacă voi reuși, noul regulament
va permite oricărui român care
a lucrat în altă țară din UE să își
aducă, în România sau altă țară
din UE, toate contribuțiile sociale la
care este îndreptățit, cu ușurință și
rapiditate, inclusiv ajutorul de șomaj,
pensia sau alocațiile pentru copii!
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3.
Rolurile mele
Președinte al Comisiei de Muncă
și Afaceri Sociale în Parlamentul
European (EMPL) – din ianuarie
2022

Membru al Comisiei pentru Afaceri
Economice și Monetare (ECON)

Membru al Comisiei pentru Chestiuni
Fiscale (FISC)

Vice-președinte al Integrupului
pentru Drepturile Copiilor
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Co-președinte
al
Intergrupului
pentru persoanele cu Dizabilități

Membru
Japonia

al

Delegației

pentru

Membru supleant al Delegației
pentru Relațiile cu Statele Unite

Membru supleant al Comisiei pentru
industrie, cercetare și energie (ITRE)
– până în ianuarie 2022

Co-președinte al Partidului REPER
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4.
Liste și cifre
Dosarele mele
Rapoarte ca raportor principal
Co-raportor pe punerea în aplicare
a Mecanismului de redresare și
reziliență

Raportor pentru Rezoluția PE pentru
capacitarea tineretului european:
ocuparea forței de muncă și
redresarea socială după pandemie

Co-raportor pe Regulamentul de
instituire a unui Instrument de sprijin
tehnic

Raportor pe Rezoluția EMPL despre
situația comunităților marginalizate
de Roma din UE
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Rapoarte
unde
am
prezidat
negocierile
(triloguri)
între
Parlamentul European, Consiliul
Uniunii
Europene
și
Comisia
Europeană
Directiva Parlamentului European și
Consiliului pentru un salariu minim
adecvat în Uniunea Europeană

Rapoarte ca raportor din partea
Renew Europe
Raportor pe semestrul european
pentru
coordonarea
politicilor
economice: aspecte legate de
ocuparea forței de muncă și aspecte
sociale în strategia anuală pentru
2022 privind creșterea durabilă

Raportor pe raportul legislativ privind
un sistem european de taxare simplu
și echitabil

Raportor pe recomandări adresate
Comisiei
privind
o
fiscalitate
echitabilă și simplificată în sprijinul
strategiei de redresare

Dragoș Pîslaru
europarlamentar

Raportor pe Regulamentul privind
combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului

Introducerea unui card european
de securitate socială pentru a
îmbunătăți implementarea digitală
a drepturilor de securitate socială
și a mobilității echitabile (până în
ianuarie 2022)

Opinii ca raportor principal
Opinia Comisiei de muncă și afaceri
sociale
privind
implementarea
Mecanismului de Redresare și
Reziliență

Opinia EMPL pe programului de
politică pentru 2030 „Calea către
deceniul digital”

Opinia EMPL pe Bugetul 2023

Opinia EMPL referitor la sărăcia
femeilor în Europa
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Opinii, ca raportor din partea Renew
Europe
Opinia ECON pe raportarea de către
întreprinderi de informații privind
sustenabilitatea (CSRD)

Opinia EMPL pe conturarea viitorului
digital al Europei: înlăturarea
barierelor din calea funcționării
pieței unice digitale și îmbunătățirea
utilizării IA pentru consumatorii
europeni
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Statistici și cifre
Număr de amendamente
peste 1500
Rezoluții ale Parlamentului European
co-semnate sau susținute
46
Luări de cuvânt în plen
51
Interpelări oficiale
30
Întâlniri și negocieri în comisiile
parlamentare
152
Evenimente fizice sau online ca
vorbitor principal
112
Întâlniri de grup
54
Call-uri cu echipa, colegii sau de
delegație
316
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29 iunie 2022 - Soarta copiilor
ucraineni

5.
Evenimente
misiuni

și

Evenimente fiziceoarte ca raportor
Foarte
recent
am
reînceput
să
organizăm
evenimente
și
întâlniri, ceva ce sper să devină o
componentă mult mai importantă a
activității mele viitoare.
11-12 Iulie 2022 - Youth Can Do It!

24 iunie 2022 - Întâlnire
antreprenorii din Cluj

cu
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Misiuni
7- 8 iulie 2022, Praga - Garanția
pentru Copii
Am mers la Praga la invitația
președinției cehe a UE pentru a vorbi
despre implementarea Garanției
pentru copii la nivel european.
Am atras atenția că Parlamentul
European nu va sta cu brațele
încrucișate
așteptând
statele
membre să miște lucrurile și că deja
am intrat într-un proces activ de
monitorizare și responsabilizare a
statelor care au întârziat depunerea
planurile pentru garanție.
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14-16 iunie 2022,
New York Convenția pe Dizabilități
Problemele
persoanelor
cu
dizabilități trebuie tratate holistic,
integrat, orizontal și nu parcate
într-o agenție sau birou izolat întrun anumit minister. Ele trebuie să
fie asumate la nivelul comunității, în
parteneriat cu societatea civilă și
nu pe bază de milă sau din rațiuni
caritabile, ci cu recunoașterea valorii
reale pe care o au persoanele cu
dizabilități.
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11-13 mai 2022, Polonia - Misiune a EMPL
Am condus o delegație de eurodeputați din toate țările UE pentru a verifica
cum sunt primiți, tratați și ajutați refugiații ucraineni.

18-21 Martie 2022, România - Vizită la granița cu Ucraina și centrele de
primire refugiați
În calitate de președinte al Comisiei de Muncă și Afaceri Sociale și vicepreședinte al Intergrupului pentru Drepturile Copilului, am vizitat punctul de
trecere de frontieră de la Siret pentru a putea înțelege procesul prin care
sunt primiți refugiații în țară și care sunt formalitățile realizate în vederea
luării lor în evidența autorităților.
Am analizat condițiile taberei mobile pentru refugiați de la Siret, centrului
construit în timp record la Rădăuți și sălii de sport amenajate la Milișăuți
și am rămas impresionat de condițiile de primire și acomodare, precum și
de amabilitatea voluntarilor care primesc cu zâmbetul pe buze refugiații.
Am purtat discuții cu organizațiile societății civile implicate și cu autoritățile
locale și am notat îngrijorările responsabililor de la centrul de tranzit pentru
refugiați EGROS din Iași.
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Am dus ulterior toate aceste
informații la București, unde am
avut discuții la nivel central pentru
a putea găsi soluții atât pe termen
scurt, cât mai ales pe termen lung, la
această criză.
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15-16 februarie 2022, Bordeaux Summitul UE de muncă și afaceri
sociale
În calitate de președinte al Comisiei
de muncă a Parlamentului European,
am participat la reuniunea informală
a miniștrilor muncii și politicilor sociale
din Uniunea Europeană, găzduită de
președinția franceză a Consiliului UE.
Împreună trebuie să găsim soluții
pentru
viitorul
muncii,
pentru
drepturile muncitorilor și pentru o
piață a muncii în transformare.

Dragoș Pîslaru
europarlamentar

19

1-4 Noiembrie 2021, Washington DC
- Misiune ITRE

28-30 octombrie 2021, Vizita la Pirita
și Băile Felix

Am făcut parte din delegația
comisiei ITRE pentru a stabili
prioritățile industriale și de comerț
comune UE-SUA și pentru întâlniri
la nivel înalt cu posibili investitori
americani interesați de potențialul
României.

Am mers în zonele cele mai sărace
ale României, pentru a discuta cu
oamenii și aduna argumente pentru
munca parlamentară și mesaje din
partea lor către Bruxelles.
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Media
Rezoluția pentru Tineri, adoptată în Comisia de muncă și afaceri sociale a
Parlamentului European

Din Bruxelles pentru România - Activitatea în calitate de europarlamentar
Renew Europe
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6.
Ce scriu alții
despre mine
În țară
1. Cine este Dragoș Pîslaru, propunerea USR
pentru Ministerul Finanțelor
2. Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru, invitați
la “Insider Politic“
3. Partidul lui Cioloș, REPER, va fi condus de
Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru.
4. Dragoş Pîslaru: UE a aprobat României un
împrumut de 4 miliarde de euro.
5. Dragoş Pîslaru, ex-USR: Ieşirea de la
guvernare a fost greşită / Am reacţionat
poate prea impulsiv
6. Ce își propune REPER? Copreședinții
Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru prezintă
noul proiect politic
7. Dragoș Pîslaru, președintele Comisiei pentru
Ocuparea Forței de Muncă a PE
8. Dragoș Pîslaru: Mi se pare incredibil cum
în mass-media mesajele promovate de AUR
trec sticla
9. Dragoș Pîslaru la RFI: La USR e bullying
intern. Peste 2.000 de oameni s-au înscris în
REPER
10. Dragoș Pîslaru, REPER: Lumea mă întreabă
pe stradă: ce ați făcut?
11. Dragoș Pîslaru: Decât să dăm vouchere,
mai bine actualizam salariul minim cu inflația
12. Acord privind salariul minim în UE, stabilit
de Parlamentul și Consiliul European.
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În străinătate
1. Interviu privind salariul minim
2. Interviu cu presa austriacă despre muncitorii
forestieri români
3. Interviu pe stagii ne/plătite
4. Interviu despre telemuncă
5. Mențiune despre sprijinul polonezilor pentru
refugiații ucraineni
6. Mecanismul de redresare și reziliență pune
UE într-o poziție mai puternică pentru a face
față provocărilor războiului
7. Aderarea Republicii Moldova la UE
8. Deputații europeni ajung la un acord
pentru a proteja lucrătorii UE în „scrierea
istoriei socio-politice”
9. UE trebuie să facă mai mult pentru a
proteja copiii Ucrainei

22

Dragoș Pîslaru
europarlamentar

23

7.
Cu cine am muncit

Echipa Bruxelles
Bogdan Deleanu - Șef de cabinet,
reponsabil de coordonarea echipei
și strategie europeană.

Subiecte preferate: copii, viitorul
muncii, digitalizare,
Republica Moldova

Ucraina

și

Dragoș Pîslaru
europarlamentar

Tana Foarfă – Consilier senior afaceri
monetare, economice și fiscale,
expert în Mecanismul de Redresare
și Reziliență și PNRR.

Subiecte preferate: politici de tineret,
fonduri europene, politici economice,
politici fiscale.

Patricia
Couți
–
Consilier
senior afaceri sociale și muncă,
responsabilă
de
coordonarea
președinției EMPL și reprezentare în
PE.

Subiecte preferate: politici pentru
copii, politici sociale și de ocupare a
forței de muncă.

Medeea Piron ( din mai 2022)
–
Coordonator
comunicare,
responsabilă de strategia de
comunicare externă și relația cu
presa.

Subiecte

preferate:
politica
națională, economia României în
context european, justiție .
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Daniel Tomoiagă – Coordonator
comunități, birouri locale și relația cu
alegătorii, coordonator creație.

Subiecte

preferate:
economia
locală, antreprenoriat, turism

Cătălina Uță – Consilier afaceri
naționale, coordonare centrală și
relația cu tinerii.

Subiecte

preferate: incluziunea
socială, egalitate de șanse.
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Cristian Botan – Consilier social
media, creație și strategie de
comunicare externă.

Ella Moroiu – până în martie 2022 –
Coordonatoare comunicare externă,
relația cu presa și conținut scris.

Stagiari
Stagiarii sunt o componentă
vitală a oricărei echipe. Deși inițial
perioadele de stagiu din cadrul
echipei mele erau de 3-4 luni, pe
perioada pandemiei le-am prelungit
la maximum posibil, pentru a
compensa lipsa accesului stagiarilor
la întâlnirile fizice. În perioada
următoare sper să pot oferi câtor
mai mulți tineri oportunitatea de a
cunoaște Parlamentul European.
Țin să subliniez că toate stagiile
din Parlamentul European sunt
remunerate.

Oana Duma – până în august 2021

Ioana Boroș – până în decembrie
2021

Angelica Petrov – până în februarie
2022

Hamza Bennis – până în septembrie
2022
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8.
Cheltuieli
Așa cum am promis la începutul mandatului, continui să public informații
despre cheltuielile pe care le am în cadrul mandatului.
Un europarlamentar primește lunar o sumă de bani pentru cheltuielile de
birou și de zi cu zi sub forma unui virament forfetar, numit GEA (general
expenditure allowance). Europarlamentarii nu sunt obligați să declare cum
folosesc această sumă. În 2021 suma lunară era de 4754 Euro, iar în 2022 de
4778 Euro. Astfel, în perioada acestui raport (iulie 2021 – iulie 2022) am avut
la dispoziție 56124 Euro.
I-am cheltuit astfel:
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* Deși un europarlamentar are un buget pentru călătoriile între țara sa de
origine și Bruxelles sau Strasbourg, dar și un buget pentru un număr limitat
de călătorii în interes de serviciu, o parte din acestea nu pot fi acoperite,
cum ar fi costurile pentru călătorii în țară, între orașe, sau costurile necesare
pentru călătoriile consilierilor sau membrilor echipei. Deasemenea, anumite
evenimente (costuri de închiriere săli) și întâlniri cu cetățenii nu pot fi acoperite
decât din bugetul GEA, la fel ca și costurile unor întâlniri oficiale cu oficiali
europeni sau internaționali.
** Unele cheltuieli nu intră în nici o categorie, de exemplu achiziția de
mărțișoare făcute de copii defavorizați pentru a le distribui în Parlamentul
European, taxele de administrare ale unui cont bancar, cazare sau pentru
invitați la evenimentele pe care le-am organizat sau onorarii pentru interpreți
ucraineni, necesari în contextul misiunilor în zonele cu refugiați.
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9.
Contact

Birouri locale

Craiova - Str. Felix Aderca nr. 5, bl 2, sc. A, Craiova, județul Dolj
Baia Mare - Str. Culturii nr. 5, Baia Mare, județul Maramureș
Oradea - Str. Roman Ciorogariu nr. 15, ap. 2
București - în proces de relocare

Online
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