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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕГЛАМЕНТ 

№ 2018/... 

 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ 

 Европейският парламент изразява 

съжаление, че ролята му на 

съзаконодател не беше надлежно 

взета под внимание, тъй като той не 

беше включен в процедурата, водеща 

до избора на новото седалище на 

Европейската агенция по 

лекарствата (EMA). 

 Европейският парламент желае да 

припомни прерогативите си на 

съзаконодател и настоява за пълно 

спазване на обикновената 

законодателна процедура по 

отношение на местоположението на 
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органите и агенциите. 

 Като единствената пряко избирана 

институция на Съюза и 

представител на гражданите на 

Съюза той е първият гарант за 

зачитането на демократичния 

принцип в Съюза. 

 Европейският парламент осъжда 

процедурата, следвана при избора на 

новото местоположение на 

седалището, която на практика лиши 

Европейския парламент от неговите 

прерогативи, тъй като той не беше 

включен ефективно в този процес, а 

сега от него се очаква просто да 

потвърди избора на новото 

местоположение на седалището 

посредством обикновената 

законодателна процедура. 

 Европейският парламент припомня, 

че общият подход, приложен към 

Съвместното изявление на 

Европейския парламент, Съвета и 

Европейската комисия относно 

децентрализираните агенции от 

2012 г., няма правно обвързващ 

характер, което се признава в самото 

изявление, и че то беше договорено, 

без да се засягат законодателните 

правомощия на институциите. 

 Поради това Европейският 

парламент настоява процедурата, 

следвана при избора на ново 

местоположение на агенциите, да 

бъде преразгледана и да не се използва 

в тази форма в бъдеще. 

 И накрая, Европейският парламент 

желае да припомни също така, че в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.1 

трите институции поеха 

ангажимент за лоялно и прозрачно 

сътрудничество, като същевременно 

припомня равенството на двамата 

съзаконодатели, установено в 
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Договорите.“ 

 __________________ 

1 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

Or. en 

 

 


