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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 "TILLÆG TIL FORORDNING 2018/... 

 EUROPA-PARLAMENTETS 

ERKLÆRING 

 Europa-Parlamentet beklager, at der ikke 

er blevet taget behørigt hensyn til dets 

rolle som medlovgiver, eftersom det ikke 

blev inddraget i proceduren til udvælgelse 

af det nye hjemsted for Det Europæiske 

Lægemiddelagentur. 

 Europa-Parlamentet minder om sine 

beføjelser som medlovgiver og kræver fuld 

overholdelse af den almindelige 

lovgivningsprocedure i forbindelse med 

placering af organer og agenturer. 

 Som den eneste direkte valgte EU-

institution og repræsentant for Unionens 

borgere er Europa-Parlamentet 

hovedgarant for overholdelsen af det 
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demokratiske princip i EU. 

 Europa-Parlamentet fordømmer den 

procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen 

af det nye hjemsted, og som de facto har 

frataget Europa-Parlamentet dets 

beføjelser, da det reelt ikke blev inddraget 

i processen, men nu forventes blot at 

bekræfte valget af det nye hjemsted 

gennem den almindelige 

lovgivningsprocedure. 

 Europa-Parlamentet minder om, at den 

fælles tilgang, der er vedføjet den i 2012 

undertegnede fælles erklæring fra 

Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-

Kommissionen om decentraliserede 

agenturer, som fastslået i selve 

erklæringen er juridisk ikkebindende og 

vedtaget, uden at det påvirker 

institutionernes lovgivningsmæssige 

beføjelser. 

 Europa-Parlamentet insisterer derfor på, 

at proceduren til udvælgelse af en ny 

placering af agenturerne bliver revideret 

og ikke bliver anvendt i sin nuværende 

form i fremtiden. 

 Endelig ønsker Europa-Parlamentet at 

minde om, at de tre institutioner i den 

interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning af 13. april 20161 forpligtede 

sig til loyalt og gennemsigtigt samarbejde, 

og minder samtidig om, at de to lovgivere 

er ligestillet i henhold til traktaterne. 
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