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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei privind drepturile Parlamentului în 
procedura de numire a viitorilor directori executivi ai Agenției Europene de Mediu –
modificarea articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și 
Rețeaua europeană de informare și observare a mediului
(2013/2089(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și 
Rețeaua europeană de informare și observare a mediului1,

– având în vedere articolele 42 și 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2013),

A. întrucât Regulamentul (CE) nr. 401/2009 nu conține dispoziții prin care să i se confere 
Parlamentului European dreptul oficial de a audia candidatul selectat pentru postul de 
director executiv al Agenției Europene de Mediu,

1. solicită Comisiei să depună, cât mai curând posibil, în temeiul articolului 192 alineatul (1) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o propunere de act de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 401/2009 în ceea ce privește procedura de numire a directorului 
executiv al Agenției Europene de Mediu, conform recomandărilor detaliate din anexa la 
prezenta rezoluție;

2. confirmă faptul că recomandările respectă drepturile fundamentale și principiul 
subsidiarității;

3. consideră că propunerea solicitată nu are implicații financiare;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Comisiei, Consiliului și Agenției 
Europene de Mediu prezenta rezoluție și recomandările detaliate din anexă.

                                               
1 JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUŢIE

RECOMANDĂRI DETALIATE PENTRU ELABORAREA UNUI REGULAMENTUL 
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI DE MODIFICARE A 
REGULAMENTULUI (CE) NR. 401/2009 PRIVIND AGENŢIA EUROPEANĂ DE 
MEDIU ŞI REŢEAUA EUROPEANĂ DE INFORMARE ŞI OBSERVARE A 
MEDIULUI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PROCEDURA DE NUMIRE A DIRECTORULUI 
EXECUTIV 

A. PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE PROPUNERII SOLICITATE

1. Obiectivul acestei propuneri este de a alinia procedura de numire a directorului 
executiv al Agenției Europene de Mediu la procedurile aplicate în cazul directorilor 
executivi ai altor agenții, cum ar fi Agenția Europeană pentru Produse Chimice, 
Agenția Europeană pentru Medicamente și Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară, în special pentru a-i acorda Parlamentului European dreptul oficial de a 
audia, înainte de numire, candidatul selectat de către consiliul de administrație al 
Agenției Europene de Mediu.

B. TEXTUL PROPUNERII SOLICITATE

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2009 privind Agenția Europeană de Mediu și 
Rețeaua europeană de informare și observare a mediului în ceea ce privește procedura 

de numire a directorului executiv

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 
alineatul (1),

având în vedere solicitarea adresată de Parlamentul European Comisiei Europene1,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,

                                               
1 JO ...
2 JO ...
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având în vedere avizul Comitetului Regiunilor1,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 401/2009 privind 
Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a 
mediului2 nu include dispoziții prin care să se acorde Parlamentului European dreptul 
oficial de a audia, înainte de numire, candidatul selectat pentru a fi numit director 
executiv al Agenției Europene de Mediu.

(2) În conformitate cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană3, persoanele nominalizate pentru posturile de directori executivi ai 
agențiilor de reglementare ar trebui să fie audiate de comisiile parlamentare.

(3) Regulamentul (CE) nr. 401/2009 este o versiune codificată a Regulamentului (CEE) 
nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu 
și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu4. De la intrarea în 
vigoare a actului menționat, au fost adoptate alte regulamente de instituire a unor 
agenții, printre care în special Regulamentul (CE) nr. 1907/20065 privind Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice, Regulamentul (CE) nr. 726/20046 privind Agenția 
Europeană pentru Medicamente și Regulamentul (CE) nr. 178/20027 privind Agenția 
Europeană pentru Siguranța Alimentară, ce conțin o dispoziție conform căreia 
candidatul numit de consiliul de administrație al Agenției este invitat să facă o 
declarație în fața Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de 
deputați.

(4) Invitarea imediată a candidatului selectat de consiliul de administrație al Agenției 
Europene de Mediu pentru poziția de director executiv la o audiere în fața comisiei 
competente din Parlamentul European este o practică consacrată.

(5) Spre deosebire de regulamentele recente de instituire a altor agenții, cum ar fi în 
special Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană pentru 

                                               
1 JO ...
2 JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
3 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
4 JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
5 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
6 Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a 
procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de 
instituire a unei Agenții europene pentru medicamente (JO L 136, 30.4.2004, p. 1).
7 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar, de înființare a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor referitoare la siguranța produselor alimentare (JO L 31, 
1.2.2002, p. 1).
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Medicamente și Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară, articolul 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 401/2009 nu impune Comisiei nici cerința de a selecta 
candidatul la postul de director executiv al Agenției Europene de Mediu în urma unei 
invitații de manifestare a interesului publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
și în alte periodice sau pe internet.

(6) Prin urmare, este oportună alinierea procedurii de numire a viitorilor directori 
executivi ai Agenției Europene de Mediu la procedurile de numire a directorilor 
executivi ai altor agenții, în ceea ce privește în special drepturile Parlamentului 
European.

(7) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 401/2009 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 401/2009

La articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 401/2009, primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

„(1) Agenția este condusă de un director executiv numit de consiliul de administrație pe baza 
unei liste de candidați propuși de Comisie în urma unei invitații de manifestare a 
interesului publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații sau pe 
internet. Mandatul directorului executiv este de cinci ani și poate fi reînnoit. 

Înainte de numire, candidatul selectat de consiliul de administrație este invitat în cel mai 
scurt timp posibil să prezinte o declarație în fața Parlamentului European și să răspundă 
întrebărilor adresate de deputații din Parlamentului European.”

Articolul 2
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la ….,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele
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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivul acestui raport este de a solicita Comisiei, în temeiul articolului 225 din TFUE, să 
depună o propunere legislativă de modificare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 
401/2009 privind Agenția Europeană de Mediu (AEM). 

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul în cauză prevede procedura de 
numire a directorului executiv al AEM și, în prezent, nu prevede audierea candidatului 
selectat de consiliul de administrație al AEM de către organul competent din cadrul 
Parlamentului European înainte de numire.

Această cerință este totuși prevăzută în regulamentele de instituire a altor agenții, cum ar fi în 
special Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană pentru Medicamente 
și Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară, care țin, de asemenea, de domeniul de 
competență al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) din 
cadrul Parlamentului.

În realitate, absența cerinței specifice de a organiza o audiere parlamentară se datorează în 
special faptului că Regulamentul de instituire a AEM este mai vechi decât regulamentele de 
instituire a altor agenții, fiind adoptat, în versiunea sa inițială, în 1990. 

În plus, organizarea unei audieri cu candidatul desemnat pentru postul de director executiv al 
AEM este o practică curentă. De exemplu, în cursul procedurii de numire a noului director 
executiv în 2013, anunțul de post vacant pentru această poziție a prevăzut o astfel de audiere 
la Parlamentul European, iar audierea a avut loc în Comisia ENVI la 19 februarie 2013.

După audiere, coordonatorii comisiei au ridicat problema unei actualizări a articolului 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 401/2009, pentru a alinia procedura de numire a directorului executiv 
al AEM la procedurile aplicate în cazul directorilor executivi ai altor agenții din domeniul de 
competență al Comisiei ENVI, în special pentru a acorda Parlamentului European dreptul 
oficial de a audia, înainte de numire, candidatul selectat de consiliul de administrație al AEM 
pentru acest post. La 13 martie 2013, împărtășind opinia coordonatorilor ENVI, Conferința 
președinților a încurajat Comisia ENVI să elaboreze o propunere de modificare a 
Regulamentului de instituirea a AEM.

În fine, spre deosebire de regulamentele recente de instituire a altor agenții, articolul 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 401/2009 nu impune Comisiei nici cerința de a selecta candidatul la 
postul de director executiv al Agenției Europene de Mediu în urma unei invitații de 
manifestare a interesului publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte periodice 
sau pe internet. Aceasta ar reprezenta, prin urmare, o oportunitate de a actualiza Regulamentul 
de instituire a AEM la practicile mai recente în această privință.


