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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

k usnesení:

1. zdůrazňuje, že agentury Unie by se v rámci zajišťování toho, aby byly všechny úkoly 
plynoucí z regulačního rámce prováděny v plném rozsahu a ve stanovených lhůtách, 
měly pečlivě držet svých povinností a jednat v souladu s mandátem, jenž jim byl 
přidělen Parlamentem a Radou; považuje za nezbytné, aby agentury Unie jednaly při 
provádění svého mandátu transparentně;

2. žádá, aby agentury Unie v zájmu zlepšení své míry odpovědnosti odpovídaly na otázky, 
jež jim položil Parlament nebo Rada, nejpozději do pěti týdnů po jejich obdržení; 
rovněž navrhuje, aby předseda agentury Unie vedl na základě žádosti důvěrná ústní 
jednání za zavřenými dveřmi s předsedou, místopředsedy a koordinátory příslušného 
výboru Evropského parlamentu;

3. domnívá se, že by agentury Unie měly usilovat o pravidelné zapojování příslušných 
zúčastněných stran a o uplatňování zásad zlepšování právní úpravy, a to i 
prostřednictvím provádění otevřených veřejných konzultací ke svým návrhům 
sekundárních a terciárních právních aktů;

4. domnívá se, že by účast zástupců Parlamentu na schůzích orgánů dohledu a skupin 
zúčastněných stran pro danou agenturu usnadnila porozumění řešeným otázkám ze 
strany Parlamentu, členských států a Komise, stejně jako tomu je i při účasti na 
schůzích skupin odborníků Komise;

5. zdůrazňuje, že výsady Parlamentu by měly být respektovány za každých okolností; 
domnívá se proto, že by Parlament měl být systematicky zapojován do vymezování a 
určování váhy kritérií pro výběr sídla všech institucí a agentur Unie, a to na stejné 
úrovni jako Komise a Rada; připomíná v této souvislosti závazek Rady zapojit se do 
revize společného prohlášení o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 
s cílem zajistit společné a intenzívní zapojení všech orgánů EU; je přesvědčen o tom, že 
důležitým faktorem v tomto rozhodovacím procesu by mělo být zajištění takového 
řešení, které bude z pohledu evropského občana, jehož zastupuje Parlament, 
ekonomicky nejvýhodnější;

6. vyzývá Komisi, aby ve své hloubkové analýze provádění společného prohlášení a 
společného přístupu ze dne 19. července 2012, kterou má předložit do dubna 2019, 
posoudila, která opatření je třeba revidovat a uplatňovat, aby byla zajištěna řádná 
kontrola ze strany Parlamentu, a rovněž do jaké míry odrážejí stanovená ustanovení 
realitu právního a institucionálního prostředí decentralizovaných agentur, zejména 
pokud jde o aspekty týkající se struktury a řízení, a jestli umožňují dostatečnou 
flexibilitu pro pokrytí různorodého charakteru jednotlivých agentur;

7. připomíná svoji výsadu jakožto spolunormotvůrce a trvá na bezvýhradném dodržování 
řádného legislativního postupu, pokud jde o rozhodnutí týkající se umístění sídla jeho 
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orgánů a agentur;

8. konstatuje, že počet agentur a výše prostředků, které jsou jim přiděleny, v posledních 
letech roste; vyzývá k jasnému a společnému porozumění mezi jednotlivými institucemi 
EU v otázce úlohy agentur;

9. zdůrazňuje, že umístěním sídla agentury by neměl být dotčen výkon jejích pravomocí a 
úkolů, její správní struktura, fungování její hlavní organizace či hlavní financování její 
činnosti; zdůrazňuje však, že umístění agentur by mělo umožňovat lepší rozpočtovou 
hospodárnost tím, že mezi agenturami Unie umožní provádění sdílených služeb, 
zejména společných prostor, neboť sdílené služby v oblasti infrastruktury, 
administrativní podpory a správy budov vedou k výrazně vyšší účinnosti.
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