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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że dopilnowując, by wszystkie zadania wynikające z ram regulacyjnych były 
realizowane w całości i w terminie, agencje Unii powinny ściśle przestrzegać swoich 
zadań i działać zgodnie z mandatami powierzonymi im przez Parlament i Radę; uważa 
za bezwzględnie konieczne, aby agencje unijne zachowywały przejrzystość podczas 
wykonywania swoich mandatów;

2. domaga się, by w celu zwiększenia poziomu odpowiedzialności agencje unijne 
odpowiadały na pytania kierowane do nich przez Parlament Europejski lub Radę nie 
później niż pięć tygodni po ich otrzymaniu; proponuje również, by przewodniczący 
agencji unijnej, na wniosek, prowadził poufne dyskusje za zamkniętymi drzwiami z 
przewodniczącym, wiceprzewodniczącymi i koordynatorami właściwej komisji 
Parlamentu;

3. uważa, że agencje Unii powinny dążyć do regularnego angażowania odpowiednich 
zainteresowanych stron oraz do stosowania zasad lepszego stanowienia prawa, w tym 
do prowadzenia otwartych konsultacji społecznych na temat ich projektów wniosków 
dotyczących aktów prawa wtórnego i aktów trzeciego stopnia;

4. sugeruje, że udział przedstawicieli Parlamentu w posiedzeniach rad nadzorczych i grup 
zainteresowanych stron agencji mógłby ułatwić wzajemne zrozumienie omawianych 
kwestii przez Parlament, państwa członkowskie i Komisję, w taki sam sposób jak 
uczestnictwo w posiedzeniach grupy ekspertów Komisji;

5. podkreśla, że należy stale przestrzegać prerogatyw Parlamentu; uważa zatem, że 
Parlament powinien być systematycznie zaangażowany – na równych warunkach z 
Komisją i Radą – w określanie i ważenie kryteriów lokalizacji wszystkich organów i 
agencji Unii; przypomina w związku z powyższym o zobowiązaniu Rady do podjęcia 
przeglądu wspólnego oświadczenia z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie agencji 
zdecentralizowanych w celu zapewnienia wspólnego i głębokiego zaangażowania 
wszystkich instytucji UE; uważa, że ważnym czynnikiem w tym procesie 
podejmowania decyzji powinno być zapewnienie optymalnego wykorzystania środków 
finansowych z korzyścią dla obywateli europejskich reprezentowanych przez 
Parlament;

6. wzywa Komisję, aby w dogłębnej analizie wdrożenia wspólnego oświadczenia i 
wspólnego podejścia z dnia 19 lipca 2012 r., którą powinna przedstawić do kwietnia 
2019 r., oceniła ustalenia przewidziane do zmiany i wdrożenia w celu zapewnienia 
właściwej kontroli przez Parlament, a także zakres, w jakim ustanowione przepisy 
odzwierciedlają realia prawne i instytucjonalne agencji zdecentralizowanych, zwłaszcza 
pod względem aspektów dotyczących struktury i zarządzania, oraz czy przepisy te 
pozwalają na wystarczającą elastyczność, aby uwzględnić zróżnicowany charakter 
agencji;

7. przypomina o swoich prerogatywach jako współprawodawcy i nalega na pełne 
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poszanowanie zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do decyzji dotyczących 
lokalizacji siedzib organów i agencji;

8. zwraca uwagę, że liczba agencji i przydzielone im zasoby rosły w ostatnich latach; 
apeluje o jasne i wspólne porozumienie między instytucjami UE w sprawie roli agencji;

9. podkreśla, że lokalizacja siedziby danej agencji nie powinna mieć wpływu na 
wykonywanie przez tę agencję jej uprawnień i zadań, jej strukturę zarządzania, 
funkcjonowanie głównej organizacji ani na główne finansowanie jej działalności; 
podkreśla jednak, że lokalizacja agencji powinna umożliwiać większą skuteczność 
wykonania budżetu przez wprowadzanie wspólnych usług między agencjami unijnymi, 
zwłaszcza w odniesieniu do wspólnych pomieszczeń, ponieważ wspólna infrastruktura, 
wsparcie administracyjne i usługi zarządzania infrastrukturą przynoszą znaczny wzrost 
wydajności.



AD\1171922PL.docx 5/6 PE628.399v02-00

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia 10.12.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

48
0
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe 
Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto 
Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 
Barbara Kappel, Othmar Karas, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe 
Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel 
Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph 
Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Martin Schirdewan, Molly 
Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru 
Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco 
Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Matt Carthy, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, 
Syed Kamall, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Romana Tomc, 
Lieve Wierinck, Roberts Zīle



PE628.399v02-00 6/6 AD\1171922PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

48 +

ALDE Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve 
Wierinck

ECR Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD Bernard Monot, Marco Valli

ENF Barbara Kappel

GUE/NGL Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, 
Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, 
Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom 
Vandenkendelaere

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Neena Gill, 
Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira, Peter 
Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0 -

0 0

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1171922PL.docx

