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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az uniós ügynökségeknek – amellett, hogy biztosítják a 
keretszabályozásból eredő valamennyi feladat teljes körű és határidőn belüli ellátását –
szigorúan ragaszkodniuk kell feladataikhoz, és a Parlamenttől és a Tanácstól kapott 
megbízatásukkal összhangban kell eljárniuk; megbízatásuk teljesítése tekintetében 
elengedhetetlennek tartja az uniós ügynökségek átláthatóságát;

2. kéri, hogy hatékonyabb elszámoltathatóságuk érdekében az uniós ügynökségek az 
Európai Parlament vagy a Tanács által feltett kérdésekre legkésőbb a kérdések 
kézhezvételétől számított öt héten belül válaszoljanak; javasolja továbbá, hogy az uniós 
ügynökség elnöke – kérésre – zárt ajtók mögött bizalmas, szóbeli megbeszéléseket 
tarthasson a Parlament illetékes bizottságának elnökével, alelnökeivel és 
koordinátoraival;

3. úgy véli, hogy az uniós ügynökségeknek törekedniük kell az érdekelt felekkel való 
rendszeres együttműködésre, valamint a minőségi jogalkotás elveinek alkalmazására, 
többek között a másodlagos és harmadlagos jogi aktusokra irányuló 
javaslattervezeteikről szóló nyilvános konzultációk lebonyolításával;

4. emlékeztet arra, hogy a Parlament képviselőinek a felügyeleti tanácsok és ügynökségi 
érdekképviseleti csoportok ülésein való részvétele – a Bizottság szakértői csoportjainak 
ülésein való részvételhez hasonlóan – elősegítené a felmerült kérdéseknek a Parlament, 
a tagállamok és a Bizottság általi kölcsönös megértését;

5. hangsúlyozza, hogy a Parlament előjogait mindenkor tiszteletben kell tartani; ebből 
adódóan úgy véli, hogy a Parlamentnek rendszeres jelleggel, valamint a Bizottság és a 
Tanács mellett egyenrangú félként kell részt vennie az uniós szervek és ügynökségek 
székhelyének kiválasztására vonatkozó kritériumok meghatározásában és súlyozásában; 
ezzel összefüggésben emlékeztet a Tanács kötelezettségvállalására, miszerint részt vesz 
a decentralizált ügynökségekről szóló 2012. július 19-i együttes nyilatkozat 
felülvizsgálatában, hogy valamennyi uniós intézmény közös és nagyfokú 
szerepvállalása biztosított legyen; meggyőződése, hogy e döntéshozatali folyamatban 
fontos szerepet kell játszania – a Parlament által képviselt – európai polgárok számára 
leginkább értékteremtő megoldások biztosításának;

6. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2012. július 19-i együttes 
nyilatkozat és közös megközelítés végrehajtásáról szóló részletes elemzése 2019 
áprilisáig értékelje a Parlament általi megfelelő ellenőrzés biztosítása érdekében 
felülvizsgálandó és végrehajtandó intézkedéseket, valamint mérje fel, hogy a 
rendelkezések milyen mértékben tükrözik híven – különösen a strukturális és irányítási 
szempontok tekintetében – a decentralizált ügynökségek jogi és intézményi 
környezetének realitását, és hogy kellő rugalmasságot biztosítanak-e az ügynökségek 
sokféleségének kezeléséhez;

7. emlékeztet társjogalkotói előjogára, továbbá a szervei és az ügynökségei székhelyének 
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elhelyezkedésével kapcsolatos határozatokat illetően ragaszkodik a rendes jogalkotási 
eljárás teljes körű tiszteletben tartásához;

8. megállapítja, hogy az elmúlt években mind az ügynökségek száma, mind a számukra 
elkülönített források bővülést mutattak; szorgalmazza, hogy az uniós intézmények 
alakítsanak ki egyértelmű és közös álláspontot az ügynökségek szerepéről;

9. hangsúlyozza, hogy az ügynökségi székhely elhelyezkedése nem befolyásolhatja az 
adott ügynökség hatáskörének gyakorlását és feladatainak végrehajtását, irányítási 
struktúrájának megszervezését, fő szervezeti egységeinek működését vagy 
tevékenységeinek fő finanszírozását; kiemeli azonban, hogy az ügynökségek 
elhelyezkedésének lehetővé kell tennie a költségvetési hatékonyság növelését az uniós 
ügynökségek közötti megosztott szolgáltatások – nevezetesen közös létesítmények –
igénybevétele révén, mivel a közös infrastruktúra, adminisztratív támogató 
szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások komoly hatékonyságnövekedést 
eredményeznek.
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