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AMENDEMENTEN 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement 1 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis.  vraagt dat de gemeenschappelijke 

aanpak die als bijlage bij de gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, 

de Raad van de Europese Unie en de 

Europese Commissie van 19 juli 2012 

over de gedecentraliseerde agentschappen 

is gevoegd, onverwijld wordt herzien 

teneinde het Europees Parlement nauw te 

betrekken bij het besluitvormingsproces 

over de vestigingsplaats van 

agentschappen, gelet op zijn 

prerogatieven als medewetgever in de 

gewone wetgevingsprocedure;  

Amendement  2 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 ter.  hecht zijn goedkeuring aan zijn 

verklaring die als bijlage bij onderhavige 

resolutie is gevoegd; 

Ter informatie wordt hieronder de tekst van de verklaring toegevoegd: 

Het Europees Parlement betreurt het dat zijn rol als medewetgever niet naar behoren in 

aanmerking is genomen, doordat het Parlement niet betrokken is geweest bij de procedure 

voor de vaststelling van de nieuwe zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 

Het Europees Parlement herinnert aan zijn prerogatieven als medewetgever en dringt erop aan 

dat de gewone wetgevingsprocedure volledig in acht wordt genomen met betrekking tot de 

vestigingsplaats van organen en agentschappen. 

Als enige rechtstreeks gekozen instelling van de Unie en als vertegenwoordiger van de 

burgers van de Unie staat het Europees Parlement als eerste garant voor de eerbiediging van 

het democratische beginsel in de Unie. 
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Het Europees Parlement laakt de procedure voor de selectie van de nieuwe vestigingsplaats 

van de zetel, die het Europees Parlement de facto zijn prerogatieven heeft ontnomen 

aangezien het niet effectief bij het proces betrokken is geweest, maar nu wordt geacht de 

keuze van de nieuwe vestigingsplaats van de zetel te bekrachtigen volgens de gewone 

wetgevingsprocedure. 

Het Europees Parlement herinnert eraan dat de gemeenschappelijke aanpak die als bijlage bij 

de in 2012 ondertekende gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van 

de Europese Unie en de Europese Commissie over de gedecentraliseerde agentschappen is 

gevoegd, juridisch niet-bindend is, zoals in de verklaring zelf wordt erkend, en is 

overeengekomen zonder afbreuk te doen aan de wetgevende bevoegdheden van de 

instellingen. 

Het Europees Parlement juicht het toe dat de selectieprocedure voor de nieuwe zetel van het 

agentschap is gebaseerd op selectiecriteria die in de gemeenschappelijke aanpak worden 

genoemd, maar betreurt dat de procedure uiteindelijk met een loting is geëindigd. Het 

Parlement dringt er daarom op aan dat de procedure voor de selectie van de nieuwe 

vestigingsplaats van de agentschappen in de toekomst wordt hervormd en in de toekomst in 

deze vorm niet meer wordt gebruikt. 

Tot slot herinnert het Europees Parlement eraan dat de drie instellingen zich er in het 

interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" van 13 april 20161 toe hebben verbonden loyaal 

en transparant samen te werken, daarbij herinnerend aan de gelijkheid van beide 

medewetgevers, zoals neergelegd in de Verdragen." 

______________________ 
 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien op het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, en met name op artikel 

13, lid 2, 

Motivering 

Verwijzing naar de verplichting tot loyale samenwerking tussen de EU-instellingen. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis)  Artikel 13, lid 2, van het Verdrag 

betreffende Europese Unie bepaalt dat de 

instellingen van de Unie bij hun 

onderlinge betrekkingen loyaal 

samenwerken en dat iedere instelling 

handelt binnen de grenzen van de 

bevoegdheden die haar in de Verdragen 

zijn toegedeeld en volgens de daarin 

bepaalde procedures, voorwaarden en 

doelstellingen. Het Europees Parlement 

moet volledig op de hoogte worden 

gehouden over en betrokken worden bij 

alle fasen van de gewone 

wetgevingsprocedure. 
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