
 

AD\1146611CS.docx  PE616.913v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro ústavní záležitosti 
 

2017/0328(COD) 

27.2.2018 

STANOVISKO 

Výboru pro ústavní záležitosti 

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 

726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky 

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

Zpravodajka: Mercedes Bresso 

 



 

PE616.913v02-00 2/7 AD\1146611CS.docx 

CS 

 

PA_Legam 



 

AD\1146611CS.docx 3/7 PE616.913v02-00 

 CS 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 a (nový) 
 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1a.  vyzývá k okamžitému přezkumu 

společného přístupu, který je přiložen ke 

společnému prohlášení Evropského 

parlamentu, Rady a Evropské komise o 

decentralizovaných agenturách ze dne 19. 

července 2012, s cílem více zapojit 

Evropský parlament do rozhodovacího 

procesu o umístění agentur, vzhledem k 

jeho výsadám spolunormotvůrce podle 

řádného legislativního postupu;  

Pozměňovací návrh  2 

Návrh legislativního usnesení 

Bod 1 b (nový) 
 

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh 

 1b.  schvaluje své prohlášení, které je 

přílohou tohoto usnesení; 

Pro informaci, toto prohlášení zní takto: 

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce nebyla 

řádně zohledněna, neboť nebyl zapojen do postupu vedoucího k výběru nového sídla 

Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). 

Evropský parlament hodlá připomenout své výsady jako spolunormotvůrce a trvá na tom, aby 

byl plně dodržen řádný legislativní postup při umisťování orgánů a agentur. 

Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a zástupce jejích občanů je prvním garantem 

dodržování zásady demokracie v Unii. 

Evropský parlament odsuzuje postup, jímž se řídil výběr umístění sídla, který de facto 

připravil Evropský Parlament o jeho výsady, neboť nebyl do tohoto postupu efektivně 

zapojen, ale nyní se po něm očekává, že pouze potvrdí volbu nového umístění sídla 

prostřednictvím řádného legislativního postupu. 
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Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení 

Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách 

podepsaný v roce 2012, není právně závazný, jak se uvádí v samotném prohlášení, a že byl 

schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci jednotlivých orgánů. 

Evropský parlament vítá, že postup výběru nového sídla agentury byl založen na kritériích 

výběru uvedených ve společném přístupu, avšak vyjadřuje politování nad tím, že byl nakonec 

uzavřen losováním. Proto Evropský parlament trvá na tom, aby byl postup výběru nového 

umístění agentur reformován a ve stávající podobě již nikdy více nepoužit. 

Konečně by chtěl Evropský parlament připomenout, že v interinstitucionální dohodě o 

zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161 se všechny tři orgány zavázaly 

k loajální a transparentní spolupráci, a připomíná rovnoprávné postavení obou 

spolunormotvůrců zakotvené ve Smlouvách.  

______________________ 
 Úř. věst. C 123, 12.5.2016, s. 1. 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a 

zejména na čl. 13 odst. 2 této smlouvy, 

Odůvodnění 

Odkaz na závazek vzájemné loajální spolupráce mezi orgány EU. 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a)  Čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské 

unii požaduje, aby byly vztahy mezi 

orgány Unie uskutečňovány v rámci 

loajální spolupráce, přičemž každý z nich 

jedná v mezích působnosti, jež mu byla 

svěřena Smlouvami, a v souladu s 

postupy, podmínkami a cíli v nich 

stanovenými. Evropský parlament má být 

plně informován a zapojen během všech 

kroků řádného legislativního postupu. 
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