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INDOKOLÁS 

 

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) fontos decentralizált uniós ügynökség, amelynek az 

EU-ban forgalmazott gyógyszerek tudományos értékelése, felügyelete és biztonsági 

ellenőrzése a feladata. 

Az Unió egészségvédelmi és biztonsági szükségletei folyamatosan változnak, így egyre 

nagyobb az igény a tájékoztatásra, valamint a kockázat- és bizonyítékalapú szemléletre. 

Ennélfogva az EMA azon küldetése, hogy az Európai Unión belüli köz- és állategészségügy 

szolgálatában előmozdítsa a tudományos kiválóságot a gyógyszerek értékelése és felügyelete 

terén, jelenleg és a jövőben is kiemelkedő jelentőséggel bír majd. 

Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése keretében az ügynökség jelen székhelyét át kell 

helyezni Londonból. 2017. június 22-én az Európai Tanács ülésének alkalmával az EU27-ek 

vezetői jóváhagyták az Európai Gyógyszerügynökség és az EBH áthelyezésére vonatkozó 

külön eljárást. Az Általános Ügyek Tanácsa 2017. november 20-i ülésének alkalmával az 

EU27-ek miniszterei sorshúzással a hollandiai Amszterdam városát jelölték meg új 

székhelyként. 

Az Európai Bizottság 2017. november 29-én a rendes jogalkotási eljárás keretében 

jogszabály-módosító javaslatot tett az Európai Gyógyszerügynökség székhelyének 

áthelyezésére vonatkozóan, arra kérve a társjogalkotókat (az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot), hogy biztosítsanak elsőbbséget a jogalkotási javaslat feldolgozásának, amely 

kizárólag az ügynökség új székhelyének alapító rendeletben való megerősítésére korlátozódik. 

A Hollandiától érkezett ajánlat egyetlen épületre, a Vivaldi épületre (31,855 m²) vonatkozik, 

amelynek konferenciaközpontját és bizonyos munkavégzési területeit az ajánlat értelmében 

2019. április 1-jén tervezik átadni, a további irodai szintek elkészülése pedig 6 hónappal 

később várható. Az ajánlat ezenkívül 2019. január 1-jétől egyéb ideiglenes épülethelyiségek 

rendelkezésre bocsátását is magában foglalja arra az időszakra, amíg az EMA személyzete el 

nem foglalja a helyét a Vivaldi épületben, ezeknek a részletes alaprajzáról pedig az 

ügynökség bevonásával születik majd döntés. 

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Parlament – és végső soron az uniós 

polgárok képviselői – nem vehettek részt teljes mértékben az Európai Gyógyszerügynökség új 

székhelyének kiválasztásával kapcsolatos eljárásban, amelyet a döntés jelentőségének dacára 

végül sorshúzással zártak le. 

Az előadó ennélfogva javaslatot szándékozik tenni egy nyilatkozat kidolgozására, amely az 

ENVI bizottság ülésén, valamint a plenáris ülésen tervezett szavazás alapját képező jelentés 

mellékleteként szolgál majd abból a célból, hogy módosíthassák az Európai Parlament, a 

Tanács és az Európai Bizottság 2012-ben aláírt, decentralizált ügynökségekről szóló együttes 

nyilatkozatát és a dokumentum mellékletében található közös megközelítést, amelyek – ahogy 

azt a nyilatkozat is írja – jogilag nem kötelező érvényűek, és az intézmények jogalkotói 

hatáskörének sérelme nélkül kerültek elfogadásra.  

Az előadó meg akarja védeni az Európai Parlament előjogait, és úgy véli, hogy az uniós 
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szervek és ügynökségek helyszínével kapcsolatos valamennyi döntést a rendes jogalkotási 

eljárás keretében kell – és jogilag egyben kötelező is – meghozni, teljes mértékben 

tiszteletben tartva az Európai Parlament előjogait, amelyek értelmében az Európai Parlament 

és a Tanács egyenlő jogokkal bíró társjogalkotók. 


