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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at den fælles erklæring og den fælles tilgang er juridisk ikkebindende og 
er blevet vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser;

1. mener, at repræsentanter udpeget af Parlamentet har en vigtig rolle at spille i bestyrelsens 
møder, da de styrker Parlamentets legitime rolle med hensyn til demokratisk kontrol ved 
at repræsentere Unionens borgere og sikre en mere gennemsigtig forvaltning; er af den 
opfattelse, at den fælles erklæring ikke bør angive, hvor mange medlemmer Parlamentet 
bør kunne udnævne; mener, at Parlamentet ligeledes bør udpege repræsentanter til EFSA's 
bestyrelse;

2. bemærker, at den fælles erklæring og den fælles tilgang er juridisk ikkebindende;

3. beklager, at Parlamentet som den ledende garant for respekten for princippet om 
demokrati i EU ikke var fuldt inddraget i proceduren for udvælgelse af Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs (EMA's) nye hjemsted, og at dette spørgsmål til sidst blev afgjort 
ved lodtrækning, selv om det var en beslutning af stor betydning; bemærker, at det er 
nødvendigt at træffe beslutninger vedrørende placeringen af de decentrale agenturer under 
fuld overholdelse af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure, hvorefter Parlamentet og Rådet er lovgivere på lige fod; fastholder 
i overensstemmelse med Rådets forpligtelse i denne henseende1, at den procedure, der 
blev fulgt ved udvælgelsen af den nye placering af EMA – et agentur af afgørende 
betydning, hvor forstyrrelser burde have været holdt på et minimum – ikke dannede 
præcedens og ikke må anvendes igen;

4. forventer, at Parlamentets og Rådets beføjelser som EU-medlovgivere fuldt ud respekteres 
i fremtidige beslutninger om placering eller flytning af agenturer; mener, at Parlamentet 
under hele den lovgivningsmæssige proces bør inddrages systematisk, på lige fod med 
Rådet og Kommissionen, i fastlæggelsen og vægtningen af kriterierne for placeringen af 
samtlige EU‑organer og ‑agenturer på en gennemsigtig måde; påpeger, at Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen inden for rammerne af den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning af 13. april 20162 har forpligtet sig til et loyalt og gennemsigtigt samarbejde, 
og at aftalen fremhæver princippet om lighed mellem de to EU-medlovgivere som fastsat i 
traktaterne; understreger værdien af en øget udveksling af oplysninger fra de indledende 
faser af fremtidige processer vedrørende placeringen af agenturer og understreger 
endvidere, at en sådan tidlig udveksling af oplysninger vil gøre det lettere for de tre 
institutioner at udøve deres rettigheder og beføjelser;

5. opfordrer Kommissionen til senest i april 2019 at forelægge en dybdegående analyse af 

                                               
1 Rådets erklæring, som er opført i bilaget til den lovgivningsmæssige beslutning, der ledsager vedtagelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt 
angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted.
2 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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gennemførelsen af den fælles erklæring og den fælles tilgang – navnlig for så vidt angår 
placeringen af decentrale agenturer og større gennemsigtighed i deres forvaltning – for at 
iværksætte en revision af disse tekster, når medlemmerne af det næste Europa-Parlament 
er blevet valgt;

6. bemærker, at den fælles erklæring kan fungere som et nyttigt redskab til at styrke og 
strømline mekanismerne til håndtering af interessekonflikter, navnlig for 
gebyrfinansierede agenturer; understreger, at Unionens agenturer bør sikre, at alle de 
opgaver, der følger af de lovgivningsmæssige rammer, gennemføres fuldt ud og rettidigt, 
men at de samtidig nøje bør holde sig til deres opgaver og ikke bevæge sig ud over de 
mandater, de har fået tildelt af Parlamentet og Rådet;

7. understreger, at der i forbindelse med budgetmæssige og personalemæssige beslutninger 
om decentrale agenturer skal tages hensyn til agenturets særlige forhold, ekstra opgaver og 
arbejdsbyrde, og at eventuelle budget- og personalenedskæringer ikke kan foretages på et 
samlet grundlag; understreger endvidere behovet for at tage hensyn til de nye klima-, 
bæredygtigheds- og miljøbeskyttelsesprioriteringer inden for den næste flerårige 
finansielle ramme (FFR) og de opgaver, der er tildelt særlige agenturer med henblik på 
gennemførelsen heraf, samt behovene hos agenturer, som udsættes for potentielt 
forretningsforstyrrende begivenheder og processer såsom flytning;

8. bemærker, at principperne om, at det er ønskværdigt med en geografisk spredning af 
agenturernes hjemsteder og prioritering af nye medlemsstater som hjemsted som anført i 
den fælles erklæring, ikke blev overholdt i forbindelse med EMA's og EBA's nye 
hjemsteder;

9. påpeger, at den fælles erklæring fastlægger følgende: hvis lovgivningsmyndigheden 
beslutter at give agenturer nye opgaver i forhold til det oprindelige kommissionsforslag, 
bør en omprioritering af deres aktiviteter altid overvejes som et alternativ til at yde flere 
ressourcer1; mener, at en omprioritering af aktiviteterne inden for Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs ansvarsområde så vidt muligt bør undgås, eftersom dets 
grundlæggende opgave er at beskytte folkesundheden i EU.

                                               
1 Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om 
decentraliserede agenturer, punkt 43.
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