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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituționale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că agențiile Uniunii ar trebui să își respecte cu scrupulozitate sarcinile și să 
acționeze în conformitate cu mandatele care le-au fost încredințate de către Parlament și 
Consiliu, asigurându-se, în același timp, că toate sarcinile care rezultă din cadrul de 
reglementare sunt îndeplinite integral și în termenul prevăzut; consideră că este 
imperativ ca agențiile Uniunii să fie transparente atunci când își îndeplinesc mandatele;

2. solicită ca, pentru a-și îmbunătăți nivelul de responsabilitate, agențiile Uniunii să 
răspundă la întrebările adresate de Parlament sau de Consiliu în termen de cel mult cinci 
săptămâni de la primirea acestora; sugerează, de asemenea, ca, la cerere, președinții 
agențiilor Uniunii să poarte discuții orale confidențiale, în spatele ușilor închise, cu 
președintele, vicepreședinții și coordonatorii comisiei competente a Parlamentului;

3. consideră că agențiile Uniunii ar trebui să încerce să implice în mod regulat părțile 
interesate relevante și să aplice principiile unei mai bune reglementări, inclusiv să 
organizeze consultări publice deschise cu privire la proiectele lor de propuneri de acte 
juridice secundare și terțiare;

4. sugerează că participarea reprezentanților Parlamentului la reuniunile consiliilor de 
administrație ale autorităților de supraveghere și ale grupurilor părților interesate ar 
facilita înțelegerea reciprocă a problemelor în cauză de către Parlament, statele membre 
și Comisie, așa cum se întâmplă în cazul participării la reuniunile grupurilor de experți 
ale Comisiei;

5. subliniază că prerogativele Parlamentului ar trebui respectate în permanență; consideră 
deci că Parlamentul ar trebui să fie implicat în mod sistematic și pe picior de egalitate 
cu Comisia și Consiliul în definirea și ponderarea criteriilor pentru stabilirea sediilor 
tuturor organismelor și agențiilor Uniunii; reamintește, în acest sens, angajamentul 
Consiliului de a revizui declarația comună din 19 iulie 2012 privind agențiile 
descentralizate, cu scopul de a asigura implicarea comună și activă a tuturor instituțiilor 
UE; consideră că garantarea celui mai bun raport calitate-preț pentru cetățenii europeni, 
reprezentați de Parlament, ar trebui să fie un factor important în acest proces decizional;

6. invită Comisia ca, în analiza sa aprofundată privind punerea în aplicare a declarației 
comune și a abordării comune din 19 iulie 2012, să evalueze, până în aprilie 2019, 
măsurile care ar trebui revizuite și puse în aplicare pentru a asigura controlul adecvat de 
către Parlament și măsura în care dispozițiile reflectă realitatea din peisajul juridic și 
instituțional al agențiilor descentralizate, în special în ceea ce privește structura și 
aspectele legate de guvernanță, și măsura în care acestea sunt suficient de flexibile 
pentru a acoperi natura diversă a agențiilor;

7. reamintește prerogativa sa în calitate de colegiuitor și insistă asupra respectării depline a 
procedurii legislative ordinare în ceea ce privește deciziile referitoare la stabilirea 
sediilor organismelor și agențiilor sale;
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8. constată că numărul agențiilor și resursele alocate acestora a crescut în ultimii ani; 
solicită o înțelegere comună și clară între instituțiile UE cu privire la rolul agențiilor;

9. subliniază că stabilirea sediului unei agenții nu ar trebui să afecteze exercitarea 
atribuțiilor și sarcinilor sale, structura sa de guvernanță, modul său principal de 
funcționare sau finanțarea principală a activităților acesteia; subliniază, cu toate acestea, 
că sediul unei agenții ar trebui să permită o mai mare eficiență bugetară prin 
implementarea unor servicii comune între agențiile Uniunii, în special existența unor 
spații comune, deoarece serviciile comune de infrastructură, de sprijin administrativ și 
de gestionare a instalațiilor generează câștiguri semnificative în materie de eficiență.
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