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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde
Commissie constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de gezamenlijke verklaring en de gemeenschappelijke aanpak juridisch 
niet-bindend zijn, en overeen zijn gekomen onverminderd de wetgevingsbevoegdheden 
van de instellingen;

1. is van oordeel dat de door het Parlement aangewezen vertegenwoordigers een belangrijke 
rol in de vergaderingen van de raden van bestuur toekomt aangezien zij daarmee de 
statutaire taak van democratische controle van het Parlement - als vertegenwoordiger van 
de burgers van de Unie - nader invulling geven en voor transparanter bestuur zorgen; is 
van oordeel dat in de gezamenlijke verklaring niet moet worden aangegeven hoeveel 
leden het Parlement kan benoemen; is van oordeel dat het Parlement ook 
vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de EFSA moet benoemen;

2. merkt op dat de gezamenlijke verklaring en de gemeenschappelijke aanpak een juridisch 
niet-bindend karakter hebben;

3. betreurt het dat het Parlement, als de belangrijkste hoeder van de eerbiediging van het 
beginsel van democratie in de EU, niet volledig betrokken is geweest bij de procedure 
voor de keuze van de nieuwe zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau, die 
uiteindelijk - ondanks het grote belang van het besluit - gemaakt is middels een loting; 
wijst erop dat besluiten inzake de vestigingsplaats van de gedecentraliseerde 
agentschappen genomen moeten worden overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure, waarbij het Parlement en de Raad op voet van gelijkheid optreden 
als medewetgevers, met volledige inachtneming van de prerogatieven van het Europees 
Parlement; neemt er kennis van dat, overeenkomstig de verklaring van de Raad in dit 
verband1, de gevolgde procedure voor de keuze van de nieuwe zetel van het Europees 
Geneesmiddelenbureau, een kritiek agentschap, waar verstoringen tot een minimum 
hadden moeten worden beperkt, specifiek was voor de situatie in kwestie, en is van 
oordeel dat deze geen precedent mag vormen en in de toekomst niet opnieuw moet 
worden gevolgd;

4. verwacht dat de prerogatieven van zowel het Parlement, als de Raad als medewetgevers 
bij toekomstige besluiten over de vestigingsplaats of de verhuizing van agentschappen 
volledig in acht worden genomen; is van oordeel dat het Parlement stelselmatig en op 
transparante wijze, in het kader van het wetgevingsproces en op voet van gelijkheid met 
de Raad en de Commissie, betrokken moet worden bij de vaststelling en de weging van de 
criteria voor de selectie van de vestigingsplaats van alle organen en agentschappen van de 
Unie; wijst erop dat het Parlement, de Raad en de Commissie zich er in het 
Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" van 13 april 20162toe hebben verplicht 
loyaal en op transparante wijze samen te werken, en dat het akkoord met nadruk verwijst 

                                               
1Verklaring van de Raad bij de wetgevingsresolutie over de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2018 van 
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het 
Europees Geneesmiddelenbureau.
2 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
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naar het beginsel van gelijkheid van de twee medewetgevers, zoals verankerd in de 
Verdragen; onderstreept de waarde van een versterkte uitwisseling van informatie vanaf 
het vroegste stadium van toekomstige processen voor de keuze van de zetel van 
agentschappen, omdat dit de drie instellingen beter in staat zal stellen hun rechten en 
prerogatieven uit te oefenen;

5. verzoekt de Commissie uiterlijk in april 2019 een grondige analyse van de uitvoering van 
de gezamenlijke verklaring en de gemeenschappelijke aanpak te verstrekken, in het 
bijzonder inzake de vestiging van gedecentraliseerde agentschappen en de vergroting van 
de transparantie bij de governance daarvan, teneinde na de installering van het volgende 
Parlement met de herziening van die teksten te kunnen starten;

6. stelt vast dat de gezamenlijke verklaring als een nuttig instrument kan dienen voor het 
versterken en stroomlijnen van de mechanismen voor het omgaan met belangenconflicten, 
met name in het geval van agentschappen die met vergoedingen worden gefinancierd; 
benadrukt dat de agentschappen van de Unie enerzijds alle taken die uit het 
regelgevingskader voortvloeien volledig en tijdig moeten uitvoeren, maar dat zij zich 
anderzijds strikt tot hun takenpakket moeten beperken en niet verder mogen gaan dan het 
door het Parlement en de Raad verleende mandaat;

7. beklemtoont dat bij begrotings- en personeelsbesluiten ten aanzien van de 
gedecentraliseerde agentschappen met de specificiteit, de aanvullende taken en de 
werkdruk van het agentschap in kwestie rekening moet worden gehouden en dat eventuele 
begrotings- en personeelsverlagingen niet op een "one size fits all"-basis kunnen worden 
besloten; benadrukt verder dat rekening moet worden gehouden met de nieuwe prioriteiten 
inzake het klimaat, duurzaamheid en de bescherming van het milieu in het nieuwe 
meerjarig financieel kader (MFK), en met de taken die aan specifieke agentschappen 
worden toegekend met het oog op de tenuitvoerlegging van dat kader, alsook met de 
behoeften van de agentschappen die met mogelijkerwijs disruptieve gebeurtenissen en 
processen, zoals een verhuizing, te maken krijgen;

8. merkt op dat in het geval van de nieuwe zetels van het Europees Geneesmiddelenbureau 
en de EBA de beginselen van een wenselijke geografische spreiding van de zetels en van 
het toekennen van prioriteit aan de nieuwe lidstaten als vestigingsplaats, zoals aangegeven 
in de gezamenlijke verklaring, niet zijn gerespecteerd;

9. merkt op dat de gezamenlijke verklaring aanbeveelt dat, in het geval de 
wetgevingsautoriteit besluit de agentschappen aanvullende taken toe te kennen in 
vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, het opnieuw 
prioriteren van hun activiteiten altijd als een alternatief moet worden beschouwd voor 
het toekennen van extra middelen3; is van oordeel dat het opnieuw prioriteren van de 
activiteiten als bedoeld in het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau zo veel 
mogelijk moet worden vermeden, aangezien de voornaamste taak van het Bureau het 
waarborgen van de volksgezondheid in de EU is.

                                               
3 Artikel 43 van de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese 
Commissie over gedecentraliseerde agentschappen.
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