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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

2018/... 

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο 

ρόλος του ως συννομοθέτη δεν έχει 

ληφθεί δεόντως υπόψη, καθότι δεν 

συμμετείχε στη διαδικασία για την 

επιλογή της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να 

υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως 

συννομοθέτη και τονίζει ότι, κατά τον 

καθορισμό της έδρας των οργάνων και 

οργανισμών, πρέπει να γίνεται πλήρως 

σεβαστή η συνήθης νομοθετική 

διαδικασία. 



 

AM\1148458EL.docx  PE616.123v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό 

όργανο της Ένωσης και ως 

αντιπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης, 

αποτελεί τον βασικό εγγυητή του 

σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην 

Ένωση. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει 

τη διαδικασία που τηρήθηκε για την 

επιλογή της νέας έδρας, δεδομένου ότι 

στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού 

δεν συμμετείχε κατά τρόπο 

αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ 

σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει 

την επιλογή της νέας έδρας στο πλαίσιο 

της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει 

ότι η κοινή προσέγγιση που είναι 

προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 

τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που 

υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά 

δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως 

αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και 

ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι 

νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών 

οργάνων. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει 

συνεπώς ότι η διαδικασία που τηρήθηκε 

για την επιλογή της νέας έδρας του 

οργανισμού θα αναθεωρηθεί και ότι δεν 

θα εφαρμοστεί πλέον υπό τη μορφή αυτή 

στο μέλλον. 

 Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία 

θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί, στο 

πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για 

τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 

13ης Απριλίου 20161 να συνεργάζονται 

κατά τρόπο καλόπιστο και διαφανή και 

ότι η ισότητα των δύο νομοθετικών 

οργάνων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. 

 __________________ 

1 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.» 
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