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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ  

 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) е важна децентрализирана агенция на ЕС, 

която отговаря за научната оценка, контрола и наблюдението на безопасността на 

лекарствата в ЕС. 

Потребностите, свързани със здравето и безопасността в ЕС, се променят непрестанно, 

което води до нарастващо търсене на информация и на перспектива, основана на риска 

и доказателствата. 

Поради това мисията на ЕМА, а имено да се насърчават върховите научни постижения 

в оценяването и надзора на лекарствените средства, в полза на общественото здраве и 

здравето на животните в Европейския съюз, е и ще бъде от първостепенно значение. 

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС Агенцията по лекарствата, 

чието седалище понастоящем е в Лондон, трябва да бъде преместена. На 22 юни 2017 г. 

успоредно със заседанието на Европейския съвет ръководителите на ЕС-27 одобриха 

специална процедура за преместването на тази агенция и на ЕБО. Министрите ЕС-27 

гласуваха в рамките на заседанието на Съвета по общи въпроси на 20 ноември 2017 г., 

като определиха Амстердам, Нидерландия, за седалище чрез теглене на жребий. 

На 29 ноември 2017 г. Европейската комисия предложи законодателно изменение за 

преместването на Европейската агенция по лекарствата, в рамките на обикновената 

законодателна процедура, като изиска от съзаконодателите (Европейския парламент и 

Съвета) да дадат приоритет на разглеждането на законодателното предложение, което е 

строго ограничено до потвърждаването на новото седалище на Агенцията в 

учредителния регламент. 

В предложението на Нидерландия се посочва една предложена сграда, а именно 

сградата „Вивалди“ (31 855 m²), в която съгласно предложението е планирано 

конферентният център и някои работни помещения да отворят врати до 1 април 2019 г., 

като впоследствие и приблизително шест месеца по-късно предстои да отворят врати 

етажите с офисни помещения. В предложението се предвижда също да бъдат 

предоставени временни резервни помещения, които ще бъдат използвани, считано от1 

януари 2019 г., до окончателното преместване на всички служители на EMA се 

премести в сградата „Вивалди“, с подробно описание на помещенията, което трябва да 

бъде договорено с Агенцията. 

Докладчикът изразява съжаление, че Европейският парламент, и в крайна сметка 

представителите на гражданите на Съюза , не са участвали напълно в процедурата за 

избор на ново седалище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), което в крайна 

сметка беше приключено чрез теглене на жребий, въпреки че става въпрос за особено 

важно решение. 

Ето защо докладчикът възнамерява да предложи да работи за изготвяне на декларация 

като приложение към доклада, който ще бъде гласуван в комисията ENVI и в 

пленарната зала, с цел модифициране на съвместното изявление на Европейския 

парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции и на 
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приложението за Общия подход, приложено към документа, подписан през 2012 г., 

които не са правно обвързващи, както е записано в самото изявление, и са договорени, 

без да се засягат законодателните правомощия на институциите. 

Докладчикът възнамерява да защитава правомощията на Европейския парламент и 

счита, че всички решения по отношение на местоположението на органите и агенциите 

на ЕС трябва и се налага от правна гладна точка да бъдат вземани по реда на 

обикновената законодателна процедура при пълно зачитане на правомощията на 

Европейския парламент, като Европейският парламент и Съветът действат като 

равноправни съзаконодатели. 


