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Izjava (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „PRILOGA K UREDBI 2018/... 

 IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA 

 Evropski parlament obžaluje, da njegova 

vloga sozakonodajalca ni bila ustrezno 

upoštevana, saj ni bil vključen v postopek 

izbire novega sedeža Evropske agencije za 

zdravila. 

 Opozoriti želi na pristojnosti, ki jih ima 

kot sozakonodajalec, in vztraja, da se 

mora pri lokaciji organov in agencij v 

celoti spoštovati redni zakonodajni 

postopek. 

 Kot edina neposredno izvoljena institucija 

Unije in predstavnik državljanov Unije je 

prvi porok za spoštovanje demokratičnega 

načela v Uniji. 

 Evropski parlament obsoja postopek, ki je 

bil uporabljen za izbor nove lokacije 

sedeža, v katerem so mu bile de facto 
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odvzete pristojnosti, saj dejansko vanj ni 

bil vključen, zdaj pa se od njega pričakuje, 

da bo v rednem zakonodajnem postopku 

preprosto potrdil izbiro nove lokacije 

sedeža. 

 Opozarja, da skupni pristop, priložen 

skupni izjavi Evropskega parlamenta, 

Sveta in Evropske komisije o 

decentraliziranih agencijah, podpisani 

leta 2012, ni pravno zavezujoč, kot je 

zapisano v sami izjavi, in da je bil sprejet 

brez poseganja v zakonodajne pristojnosti 

institucij. 

 Zato vztraja, da je treba postopek za izbor 

nove lokacije agencij spremeniti in da se v 

prihodnje ne sme več uporabljati v tej 

obliki. 

 In končno želi Evropski parlament tudi 

opozoriti, da so se vse tri institucije v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13 aprila 20161 

zavezale, da bodo lojalno in pregledno 

sodelovale, opozarja pa tudi na enakost 

obeh sozakonodajalcev, kot je zapisano v 

Pogodbah.“ 

 __________________ 

1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“ 

Or. en 

 

 


