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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat EU-agentschappen door de medewetgevers worden opgericht voor 
specifieke taken uit hoofde van het Unierecht, zoals het bijdragen aan de 
tenuitvoerlegging van EU-beleid of het ondersteunen van de samenwerking tussen de 
EU en nationale regeringen; is daarom van mening dat agentschappen in de eerste plaats 
verantwoording moeten afleggen aan het Parlement en de Raad, die ervoor moeten 
zorgen dat in de wetgevingshandelingen betreffende deze agentschappen adequate 
controlemechanismen worden opgenomen en dat deze mechanismen vervolgens naar 
behoren ten uitvoer worden gelegd; wijst erop dat voor de controle van agentschappen 
op bepaalde beleidsterreinen de nauwe betrokkenheid van nationale parlementen vereist 
is (zoals bijvoorbeeld plaatsvindt door middel van de gezamenlijke parlementaire 
controlegroep Europol);

2. wijst erop dat in de Verdragen, in de oprichtingsverordeningen van de agentschappen, 
in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en in de gezamenlijke 
verklaring en de gemeenschappelijke aanpak wordt voorzien in mechanismen om de 
verantwoordingsplicht van de agentschappen te waarborgen;

3. is van mening dat de gemeenschappelijke aanpak inzake gedecentraliseerde 
agentschappen, waarin gemeenschappelijke beginselen voor de oprichting en de 
werking van EU-agentschappen zijn opgenomen, aldus geactualiseerd zou kunnen 
worden dat rekening gehouden wordt met enerzijds de noodzaak om te voorzien in 
gemeenschappelijke regels voor EU-agentschappen en anderzijds de verschillen tussen 
de agentschappen op het gebied van personeelsbestand, begroting en operationele 
verantwoordelijkheid; is van mening dat alle relevante actoren volledig bij dit proces 
van actualisering betrokken moeten worden, en dat dit proces met inachtneming van de 
beginselen van loyale samenwerking en transparantie moet verlopen;

4. is van mening dat de EU-agentschappen moeten voldoen aan de strengste normen 
inzake transparantie jegens het publiek, zodat controle op de activiteiten van de 
agentschappen mogelijk is;

5. is van oordeel dat de aard van controlemechanismen kan variëren naargelang de 
daadwerkelijke rol en operationele impact van het agentschap, en dat daarbij ook andere 
factoren een rol spelen, zoals het mandaat, de begroting en het personeelsbestand van 
het agentschap, alsmede de politieke gevoeligheid van zijn activiteiten; is van mening 
dat voor agentschappen met een grotere operationele bevoegdheid, een ruimere 
begroting en een groter personeelsbestand strengere democratische toezichts- en 
controlemechanismen moeten gelden, met name wanneer deze agentschappen actief zijn 
op politiek gevoelige gebieden; dringt er derhalve op aan om bij het stroomlijnen van 
governance- en verantwoordingsmechanismen rekening te houden met deze factoren;

6. acht het noodzakelijk de betrekkingen tussen de operationele EU-agentschappen en de 
lidstaten te blijven verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de efficiëntie en 
effectiviteit van zowel de werkzaamheden van agentschappen als van het nationaal 



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

NL

beleid;

7. wijst erop dat bij de vaststelling of wijziging van oprichtingsverdragen van de 
agentschappen de gemeenschappelijke aanpak niet altijd is gevolgd; vindt dat er daarom 
nagedacht moet worden over een bindend akkoord inzake de oprichting en werking van 
agentschappen;

8. is van oordeel dat de huidige regels voor werkbezoeken aan agentschappen (om de twee 
jaar drie leden, en bezoeken zijn strikt beperkt tot de groene weken en de 
vestigingsplaats van een agentschap) te star zijn voor het onderhouden van regelmatige 
politieke contacten tussen het Parlement en een agentschap, terwijl dergelijke contacten 
nu juist een voorwaarde zijn voor doeltreffende controle door het Parlement; stelt voor 
om de commissies meer flexibiliteit te geven bij het organiseren van controle- of 
informatiebezoeken aan agentschappen, met name als het gaat om bezoeken aan locaties 
waar het agentschap operationele activiteiten verricht; stelt voor om deelname van ten 
minste één lid van elke fractie aan dergelijke werkbezoeken mogelijk te maken;

9. pleit voor intensievere samenwerking met de Gezamenlijke Parlementaire 
Controlegroep van Europol; stelt voor om in voorkomend geval de medevoorzitter of 
andere in aanmerking komende leden van de controlegroep uit te nodigen om deel te 
nemen aan de werkbezoeken van het Parlement aan Europol en andere agentschappen;

10. stelt voor om het Parlement in beginsel het recht te geven om een waarnemer te sturen 
naar de vergaderingen van de raden van bestuur van operationele agentschappen, omdat 
het vaak moeilijk blijkt om tijdig voldoende en relevante informatie van de 
agentschappen te krijgen; benadrukt dat, los van dit voorstel, agentschappen voldoende 
begrotingsmiddelen en gekwalificeerd personeel moeten hebben om hun mandaat op 
doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren.
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