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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 „ANEXĂ LA REGULAMENTUL 2018/... 

 DECLARAȚIA PARLAMENTULUI 

EUROPEAN 

 Parlamentul European regretă faptul că 

rolul său de colegiuitor nu a fost luat în 

considerare în mod corespunzător, 

deoarece nu a fost implicat în procedura 

care a condus la selectarea noului sediu 

al Agenției Europene pentru 

Medicamente. 

 Parlamentul European dorește să 

reamintească prerogativele sale de 

colegiuitor și insistă ca procedura 

legislativă ordinară să fie pe deplin 

respectată în ceea ce privește deciziile 

referitoare la sediul organelor și 

agențiilor. 

 În calitatea sa de unică instituție a 
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Uniunii aleasă în mod direct și de 

reprezentant al cetățenilor Uniunii, 

Parlamentul European este principalul 

garant al respectării principiului 

democratic în Uniune. 

 Parlamentul European condamnă 

procedura urmată pentru alegerea noului 

sediu, care a privat de facto Parlamentul 

European de prerogativele sale, întrucât 

acesta nu a fost efectiv implicat în acest 

proces, iar acum se așteaptă din partea sa 

doar să confirme alegerea noului sediu 

prin intermediul procedurii legislative 

ordinare. 

 Parlamentul European reamintește că 

abordarea comună anexată Declarației 

comune a Parlamentului European, a 

Consiliului și a Comisiei privind agențiile 

descentralizate, semnată în 2012, nu este 

obligatorie din punct de vedere juridic, 

astfel cum se precizează în declarația 

însăși, și a fost convenită fără a aduce 

atingere competenței legislative a 

instituțiilor. 

 Prin urmare, Parlamentul European 

insistă ca procedura privind selectarea 

unui nou sediu al agențiilor să fie 

revizuită și să nu mai fie aplicată în forma 

sa actuală, pe viitor. 

 În fine, Parlamentul European dorește să 

reamintească, de asemenea, că cele trei 

instituții s-au angajat în cadrul Acordului 

interinstituțional din 13 aprilie 20161 

privind o mai bună legiferare să 

coopereze în mod loial și transparent, 

reamintind egalitatea ambilor 

colegiuitori, astfel cum este consacrată în 

tratate. 
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