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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „REGLAMENTO 2018/... PRIEDAS 

 EUROPOS PARLAMENTO 

PAREIŠKIMAS 

 Europos Parlamentas apgailestauja, kad 

nebuvo tinkamai atsižvelgta į jo, kaip 

vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmenį, 

nes jis nebuvo įtrauktas į procedūrą, 

kurios tikslas – išrinkti naują Europos 

vaistų agentūros būstinės vietą. 

 Europos Parlamentas norėtų priminti 

savo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, 

prerogatyvas ir primygtinai ragina 

visapusiškai laikytis įprastos teisėkūros 

procedūros renkant įstaigų ir agentūrų 

būstinių vietą. 

 Kaip vienintelė tiesiogiai renkama 

Sąjungos institucija, atstovaujanti 

Sąjungos piliečiams, jis yra pirmutinis 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

pagarbos demokratijos principui 

Sąjungoje garantas. 

 Europos Parlamentas smerkia procedūrą, 

pagal kurią naujoji būstinės vieta buvo 

renkama iš Europos Parlamento de facto 

atimant jo prerogatyvas, kadangi jis iš 

esmės nebuvo įtrauktas į šį procesą, nors 

dabar tikimasi, kad jis paprasčiausiai 

patvirtins išrinktą naują būstinės vietą 

taikant įprastą teisėkūros procedūrą. 

 Europos Parlamentas primena, kad 

bendras požiūris, pridėtas prie 2012 m. 

pasirašyto Europos Parlamento, Europos 

Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 

bendro pareiškimo dėl decentralizuotų 

agentūrų, nėra teisiškai privalomas – tai 

pripažįstama ir pačiame pareiškime – ir 

kad dėl jo susitarta nedarant poveikio 

institucijų teisėkūros įgaliojimams. 

 Todėl Parlamentas primygtinai 

reikalauja, kad procedūra, taikoma 

renkant naują agentūrų būstinių vietą, 

būtų peržiūrėta ir kad ateityje šia forma 

nebebūtų naudojama. 

 Pagaliau Europos Parlamentas norėtų 

priminti ir tai, kad 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros1 trys institucijos 

įsipareigojo lojaliai ir skaidriai 

bendradarbiauti, primindamos abiejų 

teisės aktų leidėjų lygybę, kaip įtvirtinta 

Sutartyse. 

 __________________ 
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