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Rapport A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD) 

Proposta għal regolament 

Dikjarazzjoni (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 "ANNESS GĦAR-

REGOLAMENT 2018/... 

 DIKJARAZZJONI TAL-PARLAMENT 

EWROPEW 

 Il-Parlament Ewropew jiddispjaċih li r-

rwol tiegħu ta' koleġiżlatur ma ġiex 

ikkunsidrat peress li ma ġiex involut fil-

proċedura li twassal għall-għażla tas-sede 

l-ġdida tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini. 

 Il-Parlament Ewropew jixtieq ifakkar il-

prerogattivi tiegħu bħala koleġiżlatur u 

jinsisti fuq ir-rispett sħiħ tal-proċedura 

leġiżlattiva ordinarja f'dak li għandu 

x'jaqsam mal-għażla tas-sede tal-korpi u 

l-aġenziji. 

 Bħala l-unika istituzzjoni tal-Unjoni li tiġi 

eletta direttament u tirrappreżenta ċ-
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ċittadini tal-Unjoni, il-Parlament 

Ewropew huwa l-ewwel garanti tar-rispett 

tal-prinċipju demokratiku fl-Unjoni. 

 Il-Parlament Ewropew jikkundanna l-

proċedura segwita għall-għażla tal-post il-

ġdid tas-sede, li de facto ċaħħdet lill-

Parlament Ewropew mill-prerogattivi 

tiegħu peress li ma ġiex involut 

effettivament fil-proċess, iżda issa qed jiġi 

mistenni sempliċement jikkonferma l-

għażla magħmula għall-post il-ġdid tas-

sede permezz tal-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja. 

 Il-Parlament Ewropew ifakkar li l-

Approċċ Komuni mehmuż mad-

Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament 

Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 

Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati, 

iffirmata fl-2012, mhuwiex vinkolanti – 

kif rikonoxxut fid-Dikjarazzjoni nfisha – 

u li l-qbil intlaħaq mingħajr preġudizzju 

għas-setgħat leġiżlattivi tal-istituzzjonijiet. 

 Għalhekk, il-Parlament Ewropew jinsisti 

li l-proċedura segwita għall-għażla tas-

sede l-ġdida tal-aġenziji tiġi riveduta u ma 

tibqax tintuża f'din il-forma fil-futur. 

 Fl-aħħar nett, il-Parlament Ewropew 

jixtieq ifakkar ukoll li fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet tat-13 ta' April 20161, it-tliet 

istituzzjonijiet impenjaw ruħhom favur 

kooperazzjoni leali u trasparenti filwaqt li 

fakkru fl-ugwaljanza taż-żewġ 

koleġiżlaturi kif minquxa fit-Trattati. 

 __________________ 
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