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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че като осигуряват цялостното и навременно изпълнение на всички 
задачи, произтичащи от нормативната уредба, агенциите на Съюза следва 
внимателно да се придържат към задачите си и да действат в съответствие с 
мандата, възложен им от Парламента и от Съвета; счита, че е задължително 
агенциите на Съюза да действат по прозрачен начин при изпълнението на своите 
мандати;

2. изисква агенциите на Съюза, с цел да се подобри тяхното ниво на отчетност, да 
отговарят на въпросите, отправени към тях от Европейския парламент или от 
Съвета, не по-късно от пет седмици след получаването на въпросите; също така 
предлага при поискване председателят на дадена агенция на Съюза да провежда 
поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя, заместник-
председателите и координаторите на компетентната комисия на Парламента;

3. счита, че агенциите на Съюза следва да се стремят да включват редовно 
съответните заинтересовани лица и да прилагат принципите на по-добро 
регулиране, включително като провеждат открити обществени консултации по 
своите проекти на предложения за актове на вторичното и третичното 
законодателство;

4. счита, че участието на представители на Парламента на заседанията на 
надзорните съвети и на групите от заинтересовани лица ще улесни взаимното 
разбиране на разглежданите въпроси от страна на Парламента, на държавите 
членки и на Комисията по същия начин, по който това се постига чрез участието в 
заседанията на експертната група на Комисията;

5. подчертава, че прерогативите на Парламента следва да бъдат зачитани във всеки 
един момент; поради това счита, че Парламентът следва да участва систематично 
и на равни начала с Комисията и Съвета в определянето и подреждането по 
значение на критериите за разполагането на всички органи и агенции на Съюза; 
във връзка с това припомня ангажимента на Съвета да участва в 
преразглеждането на съвместното изявление от 19 юли 2012 г. относно 
децентрализираните агенции, за да се гарантира съвместното и активно участие на 
всички институции на ЕС; счита, че гарантирането на най-доброто съотношение 
между качество и цена за европейските граждани, представлявани от Парламента, 
следва да бъде важен фактор в процеса на вземане на решения;

6. призовава Комисията, в своя задълбочен анализ на изпълнението на съвместното 
изявление и общия подход от 19 юли 2012 г., да извърши оценка до април 2019 г. 
на договореностите, които трябва да бъдат преразгледани и приложени, за да се 
гарантира надлежен контрол от страна на Парламента, както и на степента, в 
която разпоредбите отразяват реалните условия на правната и институционалната 
среда на децентрализираните агенции, особено по отношение на структурата и 
аспектите, свързани с управлението, и по въпроса дали те позволяват достатъчно 
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гъвкавост, за да се обхване разнородният характер на агенциите;

7. припомня правомощието си като съзаконодател и настоява за пълно спазване на 
обикновената законодателна процедура във връзка с решенията относно 
местоположението на седалищата на неговите органи и агенции;

8. отбелязва, че броят на агенциите и ресурсите, които се разпределят за тях, 
нарастват през последните години; призовава за ясно и общо разбирателство 
между институциите на ЕС относно ролята на агенциите;

9. подчертава, че местоположението на седалището на дадена агенция следва да не 
засяга изпълнението на нейните правомощия и задачи, нейната структура на 
управление, функционирането на нейната основна организация или основното 
финансиране на нейните дейности; подчертава обаче, че местоположението на 
дадена агенция следва да осигурява възможност за по-ефикасно използване на 
бюджета чрез прилагането на подход за споделяне на услуги между агенциите на 
Съюза, по-специално съвместни помещения, тъй като споделената 
инфраструктура, административна подкрепа и услуги за управление на 
инфраструктура водят до значително повишаване на ефикасността.
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