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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения: 

Изменение 1 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 а (нов) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a.  призовава за незабавно 

преразглеждане на общия подход, 

приложен към Съвместното 

изявление на Европейския парламент, 

Съвета на Европейския съюз и 

Европейската комисия относно 

децентрализираните агенции от 19 

юли 2012 г., за да се ангажира активно 

Европейският парламент в процеса 

на вземане на решения относно 

местоположението на агенциите с 

оглед на неговите прерогативи като 

съзаконодател в рамките на 

обикновената законодателна 

процедура;  

Изменение  2 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 б (нов) 
 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1б.  одобрява своето изявление, 

приложено към настоящата 

резолюция; 

За сведение, текстът на изявлението е следният: 

„Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше 

надлежно взета под внимание, тъй като той не беше включен в процедурата, водеща до 

избора на новото седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA). 

Европейският парламент желае да припомни прерогативите си на съзаконодател и 

настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на 

местоположението на органите и агенциите. 



 

PE616.913v02-00 4/7 AD\1146611BG.docx 

BG 

Като единствената пряко избирана институция на Съюза и представител на гражданите 

на Съюза той е първият гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза. 

Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото 

местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от 

неговите прерогативи, тъй като той не беше включен ефективно в този процес, а сега от 

него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището 

посредством обикновената законодателна процедура. 

Европейският парламент припомня, че общият подход, приложен към Съвместното 

изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно 

децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се 

признава в самото изявление, и че то беше договорено, без да се засягат 

законодателните правомощия на институциите. 

Европейският парламент приветства факта, че процедурата за избор на новото 

седалище на Агенцията е въз основа на критериите за подбор, посочени в общия 

подход, но изразява съжаление, че в крайна сметка тя беше приключена чрез теглене на 

жребий. Поради това Европейският парламент настоява процедурата, следвана при 

избора на ново местоположение на агенциите, да бъде реформирана и да не се използва 

в тази форма в бъдеще. 

И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 

2016 г.1 трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, 

като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в 

Договорите.“ 

______________________ 
 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Позоваване 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взеха предвид Договора за 

Европейския съюз, и по-специално 

член 13, параграф 2 от него, 

Обосновка 

Позоваване на задължението за взаимно лоялно сътрудничество между 

институциите на ЕС. 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а)  Член 13, параграф 2 от 

Договора за Европейския съюз изисква 

отношенията между институциите 

на Съюза да се осъществяват в лоялно 

сътрудничество, като всяка от тях 

действа в кръга на правомощията, 

които са ѝ предоставени с 

Договорите, в съответствие с 

процедурите, условията и целите, 

предвидени в тях. Европейският 

парламент следва да бъде изцяло 

информиран и да взема пълно участие 

по време на всички етапи на 

обикновената законодателна 

процедура. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 
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