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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que as agências da UE são criadas pelos colegisladores para levar a cabo 
tarefas específicas ao abrigo do direito da União, tais como contribuir para a execução 
das políticas da UE ou apoiar a cooperação entre a UE e os governos nacionais; 
entende, por conseguinte, que as agências são sobretudo responsáveis perante o 
Parlamento e o Conselho, os quais devem assegurar a existência de mecanismos de 
controlo adequados nos atos legislativos que regem essas agências e, subsequentemente, 
a aplicação adequada desses mecanismos; salienta que alguns domínios de intervenção 
exigem a estreita participação dos parlamentos nacionais no controlo das agências (por 
exemplo, o Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol);

2. Sublinha que os mecanismos para garantir a responsabilização das agências estão 
incluídos nos Tratados, nos regulamentos de base das agências, na jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu, assim como na Declaração Conjunta e na abordagem 
comum;

3. Considera que a abordagem comum às agências descentralizadas — que estabelece 
princípios comuns para a criação e o funcionamento das agências da UE — poderia ser 
atualizada para ter em conta, por um lado, a necessidade de dispor de regras comuns da 
UE para as agências e, por outro lado, as diferenças entre as agências em termos de 
número de efetivos, orçamento e responsabilidade operacional; considera que o 
processo conducente a essa atualização tem de ser plenamente inclusivo de todos os 
intervenientes relevantes e ser realizado no respeito dos princípios da cooperação leal e 
da transparência;

4. Considera que as agências da UE devem cumprir os mais elevados padrões de 
transparência perante o público em geral, facilitando assim o controlo das suas 
atividades;

5. Assinala que a natureza desses mecanismos de controlo pode variar em função do papel 
real e do impacto operacional da agência, nomeadamente, de fatores como a missão, o 
orçamento e o número de efetivos da agência, bem como a sensibilidade política das 
suas atividades; defende que as agências com uma maior competência operacional, 
orçamentos mais elevados e um número maior de efetivos devem estar sujeitas a 
mecanismos de controlo e supervisão democráticos reforçados, em particular caso 
operem em domínios politicamente sensíveis; solicita, por conseguinte, que estes fatores 
sejam tidos em conta na racionalização dos mecanismos de governação e de 
responsabilização;

6. Considera que é imperativo continuar a reforçar as relações entre as agências 
operacionais da UE e os Estados-Membros, por forma a contribuir para uma maior 
eficiência e eficácia, não só do trabalho das agências como das políticas nacionais;

7. Salienta que a abordagem comum nem sempre foi seguida na adoção ou alteração dos 
atos constitutivos das agências; considera, por conseguinte, que há que estudar a 



PE631.991v02-00 4/6 AD\1174573PT.docx

PT

possibilidade de um acordo vinculativo sobre a criação e o funcionamento das agências;

8. É de opinião que as atuais regras aplicáveis às missões às agências (três deputados de 
dois em dois anos, com missões estritamente limitadas às semanas verdes e à sede de 
uma agência) são demasiado rígidas para permitir um contacto político regular entre o 
Parlamento e as agências, sendo este contacto uma condição essencial ao êxito do 
controlo pelo Parlamento; propõe que seja concedida uma maior flexibilidade às 
comissões para organizar as visitas de controlo ou de informação às agências e, em 
particular, para visitar locais onde a agência realize atividades operacionais; propõe que 
pelo menos um deputado de cada grupo político participe nesse tipo de missão;

9. Considera que se deve reforçar a cooperação com o Grupo de Controlo Parlamentar 
Conjunto da Europol; propõe que o copresidente ou outros membros pertinentes do 
Grupo sejam convidados a participar nas missões que o Parlamento efetua à Europol e a 
outras agências, se for caso disso;

10. Propõe que, tendo em conta os problemas encontrados na obtenção de informações 
suficientes, pertinentes e oportunas das agências, o Parlamento tenha, por regra, direito 
a enviar um observador às reuniões do conselho de administração das agências 
operacionais; sublinha que a presente proposta não obsta a que as agências devem 
dispor de recursos orçamentais suficientes e de pessoal qualificado para executar o seu 
mandato de forma eficaz.
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