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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że wspólne oświadczenie i wspólne podejście nie są prawnie wiążące i 
zostały uzgodnione z zastrzeżeniem uprawnień ustawodawczych instytucji;

1. uważa, że przedstawiciele wyznaczeni przez Parlament mają do odegrania ważną rolę 
podczas posiedzeń zarządu, ponieważ wzmacniają demokratyczną rolę kontrolną 
Parlamentu jako przedstawiciela obywateli Unii, a także zapewniają większą przejrzystość 
zarządzania; jest zdania, że we wspólnym oświadczeniu nie powinno się wskazywać 
liczby posłów, których Parlament powinien móc wyznaczyć; uważa, że Parlament 
powinien również wyznaczać przedstawicieli do zarządu EFSA;

2. zwraca uwagę, że wspólne oświadczenie i wspólne podejście nie są prawnie wiążące;

3. ubolewa nad tym, że Parlament jako główny gwarant poszanowania zasad demokracji w 
Unii nie był w pełni zaangażowany w procedurę wyboru nowej siedziby Europejskiej 
Agencji Leków (EMA), którą to kwestię ostatecznie rozstrzygnięto w drodze losowania, 
pomimo wagi tej decyzji; zaznacza, że wszelkie decyzje dotyczące lokalizacji agencji 
zdecentralizowanych należy podejmować z pełnym poszanowaniem prerogatyw 
Parlamentu Europejskiego w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, w której 
Parlament i Rada są równorzędnymi współprawodawcami; nalega, aby – zgodnie ze 
zobowiązaniem podjętym w tym względzie przez Radę1 – procedura wyboru nowej 
lokalizacji dla EMA, agencji o decydującym znaczeniu, w której zakłócenia powinny być 
ograniczone do minimum, była dostosowana do sytuacji, nie stanowiła precedensu i nie 
mogła być stosowana ponownie;

4. oczekuje, że prerogatywy zarówno Parlamentu, jak i Rady jako współprawodawców będą 
w pełni respektowane przy podejmowaniu w przyszłości decyzji w sprawie siedziby 
agencji; uważa, że Parlament powinien być angażowany systematycznie i na równych 
warunkach z Radą i Komisją w określanie i ustalanie wagi kryteriów wyboru lokalizacji 
wszystkich organów i agencji Unii, z zachowaniem przejrzystości; zwraca uwagę, że w 
porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z 13 
kwietnia 2016 r.2 Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się do lojalnej i przejrzystej 
współpracy, a także że w porozumieniu tym podkreśla się zasadę równości obu 
współprawodawców, która jest zapisana w Traktatach; podkreśla wartość aktywniejszej 
wymiany informacji już na wstępnych etapach przyszłych procesów lokalizacji agencji, 
podkreślając że wymiana informacji na wczesnym etapie ułatwiłaby trzem instytucjom 
korzystanie z przysługujących im praw i uprawnień;

5. zwraca się do Komisji, aby do kwietnia 2019 r. przedstawiła dogłębną analizę wdrożenia 
wspólnego oświadczenia i wspólnego podejścia, zwłaszcza jeżeli chodzi o lokalizację 

1 Oświadczenie Rady załączone do rezolucji ustawodawczej towarzyszącej przyjęciu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 dotyczące siedziby 
Europejskiej Agencji Leków.
2 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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agencji zdecentralizowanych oraz o zwiększenie przejrzystości zarządzania nimi, aby 
rozpocząć przegląd tych tekstów, gdy tylko zbierze się Parlament następnej kadencji;

6. zauważa, że wspólne oświadczenie może stanowić użyteczne narzędzie służące 
wzmacnianiu i usprawnianiu mechanizmów rozwiązywania konfliktów interesów, w 
szczególności w przypadku agencji finansowanych z opłat; podkreśla, że agencje Unii 
powinny zapewniać pełną i terminową realizację wszystkich zadań wynikających z 
przepisów, a jednocześnie ściśle przestrzegać definicji tych zadań i nie wykraczać poza 
zakres mandatów powierzonych im przez Parlament i Radę;

7. podkreśla, że w przypadku decyzji dotyczących budżetu i personelu agencji 
zdecentralizowanych należy wziąć pod uwagę specyfikę, dodatkowe zadania i obciążenie 
pracą agencji oraz że nie można dokonywać ewentualnych cięć w budżecie i obsadzie 
agencji w oparciu o podejście uniwersalne; podkreśla ponadto potrzebę uwzględnienia 
nowych priorytetów dotyczących klimatu, zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska w kolejnych wieloletnich ramach finansowych oraz zadań przypisanych 
poszczególnym agencjom w związku z wdrażaniem tych ram, a także potrzeb agencji, 
których działalność mogą potencjalnie zakłócić takie zdarzenia, jak np. przeniesienie do 
innej lokalizacji;

8. zauważa, że w odniesieniu do nowych siedzib EMA i Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB) nie zastosowano zasad zapisanych we wspólnym oświadczeniu, 
czyli zasady równowagi w geograficznym rozmieszczeniu siedzib agencji ani zasady 
priorytetowego traktowania nowych państw członkowskich;

9. zwraca uwagę, że we wspólnym oświadczeniu zalecono, by w razie gdy władza 
prawodawcza zdecyduje o powierzeniu agencjom dodatkowych zadań w porównaniu z 
pierwotnym wnioskiem Komisji, alternatywą do przyznania dodatkowych zasobów było 
zawsze ponowne określenie priorytetów w działalności agencji3; uważa, że należy w 
miarę możliwości unikać ponownego określania priorytetów w działalności EMA, gdyż 
jej głównym zadaniem jest ochrona zdrowia publicznego w UE;

3 Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie agencji 
zdecentralizowanych, ust. 43.
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