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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que, embora devam assegurar o cumprimento pleno e atempado de todas as 
atribuições previstas no quadro regulamentar, as agências da União devem limitar-se 
prudentemente às suas tarefas e agir em conformidade com o mandato que lhes é 
conferido pelo Parlamento e pelo Conselho; considera imperativo que as agências da 
União sejam transparentes no exercício dos seus mandatos;

2. Solicita que as agências da União, para melhorar o seu grau de responsabilização, 
respondam às questões que lhes são dirigidas pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho, o mais tardar, cinco semanas após a sua receção; propõe, além disso, que, 
mediante pedido, o presidente de uma agência da União realize debates orais 
confidenciais à porta fechada com o presidente, os vice-presidentes e os coordenadores 
da comissão competente do Parlamento Europeu;

3. Considera que as agências da União devem procurar envolver regularmente as partes 
interessadas e aplicar os princípios da iniciativa «Legislar Melhor», designadamente a 
realização de consultas públicas abertas sobre os seus projetos de propostas de atos 
jurídicos secundários e terciários;

4. Sugere que a participação de representantes do Parlamento nas reuniões de conselhos de 
supervisores e grupos de partes interessadas das agências facilitaria a compreensão 
mútua, pelo Parlamento, os Estados-Membros e a Comissão, das questões em jogo, tal 
como acontece graças à participação nas reuniões dos grupos de peritos da Comissão;

5. Sublinha que as prerrogativas do Parlamento devem ser sempre respeitadas; considera, 
por conseguinte, que o Parlamento deve participar sistematicamente e em pé de 
igualdade com a Comissão e o Conselho na definição e ponderação dos critérios para a 
localização de todos os organismos e agências da União; recorda, a este respeito, o 
compromisso assumido pelo Conselho no sentido de proceder à revisão da Declaração 
Conjunta de 19 de julho de 2012 sobre as agências descentralizadas, tendo em vista 
assegurar a participação conjunta e aprofundada de todas as instituições da UE; 
considera que a garantia da melhor relação qualidade/preço para o cidadão europeu, tal 
como representado pelo Parlamento Europeu, deve ser um fator importante no processo 
de tomada destas decisões;

6. Solicita à Comissão que, na análise aprofundada da aplicação da Declaração Comum e 
da Abordagem Comum de 19 de julho de 2012, avalie, o mais tardar até abril de 2019, 
as disposições que devem ser revistas e aplicadas para assegurar o devido controlo do 
Parlamento Europeu, assim como em que medida as disposições estabelecidas refletem 
a realidade do panorama jurídico e institucional das agências descentralizadas, 
nomeadamente no que diz respeito à estrutura e aos aspetos relacionados com a 
governação, e se elas permitem uma flexibilidade suficiente para cobrir a natureza 
diversa das agências;

7. Recorda a sua prerrogativa de colegislador e insiste no pleno respeito do processo 
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legislativo ordinário para as decisões relativas à localização das sedes dos seus órgãos e 
agências;

8. Observa que o número de agências e os recursos que lhes são afetados têm vindo a 
aumentar nos últimos anos; apela a um entendimento comum e inequívoco, entre as 
instituições da UE, do papel das agências;

9. Frisa que a localização da sede de uma agência não deve afetar o exercício das suas 
competências e funções, a sua estrutura de governação, o funcionamento da sua 
organização principal ou o financiamento principal das suas atividades; insiste, porém, 
em que a localização de uma agência deve permitir uma melhor execução orçamental 
graças ao estabelecimento de serviços partilhados entre agências da União, 
nomeadamente, instalações conjuntas, uma vez que a partilha de infraestruturas e de 
serviços de apoio administrativo e de gestão geram ganhos de eficiência significativos.
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