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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че съвместното изявление и общият подход са правно 
необвързващи и бяха договорени, без да се засягат законодателните правомощия на 
институциите;

1. счита, че представителите, назначени от Парламента, имат важна роля в заседанията 
на управителния съвет, тъй като засилват легитимната роля на Парламента да 
упражнява демократичен контрол, като представлява гражданите на Съюза, и 
допринасят за по-прозрачно управление; счита, че в съвместното изявление не 
следва да се посочва броят на членовете, които Парламентът следва да може да 
назначи; смята, че Парламентът следва също така да назначава представители в 
управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ);

2. отбелязва, че съвместното изявление и общият подход са с правно необвързващ 
характер;

3. изразява съжаление, че Парламентът, като водещ гарант за спазването на принципа 
на демокрация в ЕС, не участваше пълноценно в процедурата за избор на ново 
седалище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) – въпрос, който въпреки 
значението на решението беше уреден в крайна сметка чрез теглене на жребий; 
отбелязва, че е необходимо решенията относно местоположението на 
децентрализираните агенции да се вземат, при пълно зачитане на прерогативите на 
Европейския парламент, в рамките на обикновената законодателна процедура, при 
която Парламентът и Съветът са равноправни съзаконодатели; настоява, че в 
съответствие с ангажимента на Съвета в тази връзка1 процедурата, която беше 
следвана при избора на новото местоположение на ЕМА, агенция от основно 
значение, чието функциониране следва да се нарушава във възможно най-малка 
степен, беше специфична за ситуацията, не представляваше прецедент и не трябва 
да се използва отново;

4. очаква прерогативите на Парламента и на Съвета като съзаконодатели да бъдат 
зачитани изцяло при бъдещи решения относно местоположението или 
преместването на местоположението на агенции; счита, че Парламентът следва 
системно да участва, посредством законодателния процес и на равнопоставена 
основа със Съвета и Комисията, в определянето и преценяването на тежестта на 
критериите за местоположението на всички органи и агенции на Съюза; посочва, че 
в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро 
законотворчество2 Парламентът, Съветът и Комисията поеха ангажимент за лоялно 
и прозрачно сътрудничество и че в споразумението се подчертава принципът на 

                                               
1 Изявление на Съвета, приложено към законодателната резолюция, придружаваща приемането на 
Регламент EС 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция 
по лекарствата.
2 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
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равенство на двамата съзаконодатели, установен в Договорите; подчертава 
стойността на засиления обмен на информация от началните етапи на бъдещите 
процедури за определянето на местоположението на агенции, като подчертава, че 
подобен обмен на информация на ранен етап ще улесни трите институции да 
упражняват своите права и прерогативи;

5. призовава Комисията да представи до април 2019 г. задълбочен анализ на 
изпълнението на съвместното изявление и общия подход, по-специално по 
отношение на местоположението на децентрализираните агенции и увеличаването 
на прозрачността на тяхното управление, с цел да се започне преразглеждането на 
тези текстове, след като членовете на следващия Парламент поемат функциите си;

6. отбелязва, че съвместното изявление може да бъде полезен инструмент за укрепване 
и рационализиране на механизмите за справяне с конфликтите на интереси, по-
специално за агенциите, които се финансират чрез събирането на такси; подчертава, 
че като осигуряват цялостното и навременно изпълнение на всички задачи, 
произтичащи от регулаторната рамка, агенциите на Съюза следва да се придържат 
внимателно към задачите си и да не излизат извън рамките на мандата, възложен им 
от Парламента и от Съвета;

7. подчертава, че в случай на решения за бюджета и персонала по отношение на 
децентрализираните агенции трябва да се вземат предвид спецификите, 
допълнителните задачи и натовареността на агенцията, както и че евентуалните 
бюджетни съкращения и съкращения на персонала не могат да се прилагат по 
универсален начин за всички; подчертава освен това необходимостта да се вземат 
предвид новите приоритети в областта на климата, устойчивостта и опазването на 
околната среда в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и задачите, 
възлагани на конкретни агенции за нейното изпълнение, както и потребностите на 
агенциите, изправени пред събития и процеси, които могат да нарушат тяхното 
функциониране, като например преместване на местоположението;

8. отбелязва, че принципите за стремеж към добро географско разпределение на 
седалищата на агенциите и за даване на приоритет на новите държави членки като 
домакини, както е посочено в съвместното изявление, не бяха спазени по отношение 
на новите седалища на ЕМА и на ЕБО;

9. посочва, че в съвместното изявление се препоръчва в случаите, в които 
законодателният орган реши да възложи допълнителни задачи на агенции в 
сравнение с първоначалното предложение на Комисията, повторното определяне на 
приоритетите на техните дейности винаги следва да се разглежда като алтернатива 
на предоставянето на допълнителни ресурси3; счита, че следва да се избягва във 
възможно най-голяма степен повторното определяне на приоритетите на дейностите 
от компетентността на Европейската агенция по лекарствата поради факта, че 
основната ѝ мисия гарантира опазването на общественото здраве в ЕС.

                                               
3 Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия относно 
децентрализираните агенции, параграф 43.
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