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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „A 2018/... RENDELET MELLÉKLETE 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT 

NYILATKOZATA 

 Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy társjogalkotói szerepét nem 

vették kellőképpen figyelembe, mivel nem 

vonták be az Európai 

Gyógyszerügynökség új székhelyének 

kiválasztásához vezető folyamatba. 

 Az Európai Parlament emlékeztetni kíván 

társjogalkotói előjogaira és az 

ügynökségek és szervek elhelyezkedése 

kapcsán ragaszkodik a rendes jogalkotási 

eljárás teljes mértékű tiszteletben 

tartásához. 

 Az egyetlen közvetlenül megválasztott és 

az Unió polgárait képviselő uniós 

intézményként az Európai Parlament a 
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demokratikus elv tiszteletben tartásának 

legfőbb védnöke az Unióban. 

 Az Európai Parlament elítéli a székhely új 

helyszínének kiválasztása érdekében 

követett eljárást, mely de facto 

megfosztotta az Európai Parlamentet 

előjogaitól, mivel nem vonták be 

ténylegesen a folyamatba, most azonban 

elvárják tőle, hogy rendes jogalkotási 

eljárás keretében egyszerűen erősítse meg 

a székhely új helyszíne tekintetében hozott 

választást. 

 Az Európai Parlament emlékeztet arra, 

hogy az Európai Parlament, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 

decentralizált ügynökségekről kiadott, 

2012-ben aláírt közös nyilatkozatához 

mellékelt közös megközelítés magában a 

nyilatkozatban elismertek szerint jogilag 

nem kötelező erejű, és hogy abban az 

intézmények jogalkotási hatásköreinek 

sérelme nélkül állapodtak meg. 

 Az Európai Parlament ezért ragaszkodik 

ahhoz, hogy az ügynökségek új 

székhelyének kiválasztására folytatott 

eljárást vizsgálják felül, és ebben a 

formában ne alkalmazzák a jövőben. 

 Az Európai Parlament végül emlékeztetni 

kíván arra is, hogy a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi 

megállapodásban1 a három intézmény 

őszinte és átlátható együttműködés mellett 

kötelezte el magát, emlékeztetve a 

társjogalkotók Szerződésekben rögzített 

egyenlőségére. 

 __________________ 

HL L 123., 2016.5.12., 1. o.” 
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