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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kaasseadusandjad asutavad ELi asutusi liidu õiguse kohaste eriülesannete 
täitmiseks, näiteks aidata kaasa ELi poliitika rakendamisele või toetada ELi ja 
liikmesriikide valitsuste vahelist koostööd; on seetõttu seisukohal, et asutused on 
esmajoones aruandekohustuslikud parlamendi ja nõukogu ees, kes peavad tagama, et 
neid asutusi reguleerivates seadusandlikes aktides oleksid olemas piisavad 
kontrollimehhanismid ning et neid mehhanisme rakendatakse seejärel nõuetekohaselt; 
juhib tähelepanu sellele, et teatav poliitikavaldkondades on vaja riikide parlamentide 
tihedat kaasamist asutuste kontrollimisse (näiteks Europoli parlamentaarse ühiskontrolli 
töörühm);

2. märgib, et mehhanismid asutuste vastutuse tagamiseks on lisatud aluslepingutesse, 
asutuste asutamismäärustesse, Euroopa Kohtu praktikasse ning ka ühisavaldusse ja 
ühisesse lähenemisviisi;

3. on seisukohal, et ühist lähenemisviisi detsentraliseeritud asutustele, mis näevad ette 
ühised põhimõtted ELi asutuste loomiseks ja toimimiseks, võiks ajakohastada, võttes 
ühelt poolt arvesse vajadust kehtestada ELi asutustele ühised eeskirjad ja teiselt poolt 
erinevusi asutuste suuruse, eelarve ja praktilise vastutuse osas; on seisukohal, et 
ajakohastamise protsess peab olema kõigi asjaomaste osaliste suhtes täielikult kaasav 
ning see tuleb ellu viia vastavalt lojaalse koostöö ja läbipaistvuse põhimõtetele;

4. on seisukohal, et ELi ametid peavad seoses üldsusega vastama kõrgeimatele 
läbipaistvuse standarditele, mistõttu on nende tegevust kergem kontrollida;

5. on seisukohal, et nende kontrollimehhanismide laad võib sõltuda asutuse tegelikust 
rollist ja operatiivmõjust, sh sellistest teguritest nagu asutuse missioon, eelarve ja 
töötajate arv ning tema tegevuse poliitiline tundlikkus; on veendunud, et asutuste suhtes, 
millele on antud suurem tegevuspädevus, suurem eelarve ja rohkem töötajaid, tuleb 
kohaldada ulatuslikumaid demokraatliku järelevalve ja kontrollimehhanisme, eriti siis, 
kui nad tegutsevad poliitiliselt tundlikes valdkondades; nõuab seetõttu nende tegurite 
arvesse võtmist juhtimis- ja aruandlusmehhanismide ühtlustamisel;

6. on veendunud, et jätkuvalt on vaja parandada toimivate ELi ametite ja liikmesriikide 
vahelisi suhteid, et aidata suurendada nii asutuste töö kui ka liikmesriikide poliitika 
tõhusust ja tulemuslikkust;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et ametite asutamisaktide vastuvõtmisel ja muutmisel ei ole 
alati järgitud ühist lähenemisviisi; on seetõttu seisukohal, et ametite loomise ja 
toimimise osas tuleks kaaluda siduvat kokkulepet;

8. on seisukohal, et asutustesse tehtavate lähetuste praegu kehtivad eeskirjad (kolm liiget 
iga kahe aasta tagant, kusjuures lähetused on rangelt piiratud nn roheliste nädalatega ja 
asutuste asukohtadega) on liiga jäigad, et võimaldada korrapärast poliitilist kontakti 
Euroopa Parlamendi ja asutuse vahel, mis on eeltingimus Euroopa Parlamendi 
teostatavaks edukaks kontrolliks; teeb ettepaneku, et komisjonidele tuleks anda suurem 
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vabadus korraldada kontrolli- või teabekogumiskülastusi asutustesse ja eelkõige 
vabadus külastada kohti, kus toimub asutuste tegevus; teeb ettepaneku, et sellistest 
lähetustest peaks osa võtma vähemalt üks liige igast fraktsioonist;

9. on seisukohal, et tuleks tugevdada koostööd Europoli parlamentaarse ühiskontrolli 
töörühmaga; teeb ettepaneku, et kui see on asjakohane, tuleks kutsuda Euroopa 
Parlamendi lähetustest Europoli ja teistesse asutustesse osa võtma töörühma 
kaasesimees või teised asjaomased liikmed;

10. teeb ettepaneku, et arvestades probleeme, mis on tekkinud asutustelt piisava, asjakohase 
ja õigeaegse teabe saamisega, peaks Euroopa Parlament reeglina saama saata vaatleja 
operatiivasutuste haldusnõukogu koosolekutele. rõhutab, et see ettepanek ei välista 
asjaolu, et asutustel peaksid olema oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks piisavad 
eelarvevahendid ja kvalifitseeritud töötajad.
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