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SUGESTII

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

1. ia act de faptul că agențiile UE sunt instituite de către colegislatori pentru sarcini 
specifice în temeiul dreptului Uniunii, cum ar fi contribuția la punerea în aplicare a 
politicilor UE sau sprijinirea cooperării dintre UE și guvernele naționale; consideră, prin 
urmare, că agențiile sunt în primul rând responsabile în fața Parlamentului și a 
Consiliului, care trebuie să se asigure că în actele legislative care reglementează 
agențiile respective există mecanisme de control adecvate și că aceste mecanisme sunt 
ulterior puse în aplicare în mod corespunzător; subliniază că anumite domenii de 
politică necesită implicarea strânsă a parlamentelor naționale în controlul agențiilor (de 
exemplu, Grupul mixt de control parlamentar al Europol);

2. subliniază că mecanismele de asigurare a responsabilității agențiilor sunt incluse în 
tratate, în regulamentele de înființare a agențiilor, în jurisprudența Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, precum și în declarația comună și în abordarea comună;

3. consideră că abordarea comună privind agențiile descentralizate, care stabilește principii 
comune pentru instituirea și funcționarea agențiilor UE, ar putea fi actualizată ținând 
seama, pe de o parte, de necesitatea de a avea norme comune aplicabile agențiilor UE și, 
pe de altă parte, de diferențele dintre agenții în ceea ce privește dimensiunea 
personalului, bugetul și responsabilitatea operațională; consideră că procesul care 
conduce la o astfel de actualizare trebuie să includă toți actorii relevanți și să fie realizat 
cu respectarea principiilor cooperării loiale și transparenței;

4. consideră că agențiile UE trebuie să respecte cele mai înalte standarde de transparență 
față de publicul larg, facilitând astfel controlul activităților lor;

5. consideră că natura mecanismelor de control pot varia în funcție de rolul efectiv și de 
impactul operațional al agenției, inclusiv de factori precum misiunea, bugetul și 
numărul personalului agenției, precum și de sensibilitatea politică a activităților sale; 
consideră că agențiile cărora li s-a acordat o mai mare competență operațională, bugete 
mai mari și un personal mai numeros trebuie să fie supuse unor mecanisme democratice 
de supraveghere și de control mai importante, în special în cazul în care acestea sunt 
active în domenii sensibile din punct de vedere politic; solicită, prin urmare, ca acești 
factori să fie luați în considerare la raționalizarea mecanismelor de guvernanță și de 
responsabilizare;

6. consideră că este imperativ să se îmbunătățească în continuare relațiile dintre agențiile 
operaționale ale UE și statele membre, pentru a contribui la creșterea eficienței și 
eficacității atât în activitatea agenției, cât și în ceea ce privește politicile naționale;

7. subliniază faptul că abordarea comună nu a fost întotdeauna urmată în adoptarea sau 
modificarea actelor de înființare ale agențiilor; consideră, prin urmare, că ar trebui să se 
aibă în vedere un acord cu caracter obligatoriu privind înființarea și funcționarea 
agențiilor;
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8. consideră că normele actuale privind misiunile la agenții (trei deputați o dată la doi ani, 
cu misiuni limitate strict la săptămânile verzi și la sediul agenției) sunt prea rigide 
pentru a permite contacte politice regulate între Parlament și agenții, acest contact fiind 
o condiție prealabilă pentru ca Parlamentul să își îndeplinească cu succes misiunea de 
control; propune să se acorde comisiilor o mai mare flexibilitate de a organiza vizite de 
control sau de informare la agenții și, în special, de a vizita locațiile în care agenția 
desfășoară activități operaționale; propune ca cel puțin un deputat din fiecare grup 
politic să poată participa la astfel de misiuni;

9. consideră că ar trebui consolidată cooperarea cu Grupul mixt de control parlamentar al 
Europol; propune ca copreședintele sau alți membri relevanți ai grupului să fie invitați 
să participe la misiunile Parlamentului la Europol sau alte agenții, dacă este cazul;

10. propune ca, având în vedere problemele întâmpinate în obținerea de informații 
suficiente, relevante și în timp util din partea agențiilor, Parlamentul să aibă în principiu 
dreptul de a trimite un observator la reuniunile consiliilor de administrație ale agențiilor 
operaționale. subliniază că această propunere nu exclude faptul că agențiile ar trebui să 
dispună de resurse bugetare suficiente și de personal calificat pentru a-și îndeplini 
mandatul în mod eficient .
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