
 

DT\1143739MT.docx  PE616.672v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
 

18.1.2018 

DOKUMENT TA' ĦIDMA 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Mediċini 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 

Rapporteur għal opinjoni: Giovanni La Via 



 

PE616.672v01-00 2/2 DT\1143739MT.docx 

MT 

NOTA SPJEGATTIVA 

 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) hija Aġenzija deċentralizzata importanti tal-UE, 

responsabbli mill-evalwazzjoni xjentifika, is-superviżjoni u s-sorveljanza tas-sikurezza tal-

mediċini fl-UE. 

Il-ħtiġijiet tal-UE dwar is-saħħa u s-sikurezza qegħdin dejjem jevolvu, li jirriżultaw 

f'domanda dejjem akbar ta' informazzjoni u ta' riskju u perspettiva bbażata fuq l-evidenza. 

Għalhekk, il-missjoni tal-EMA li trawwem eċċellenza xjentifika fl-evalwazzjoni u s-

superviżjoni tal-mediċini, għall-benefiċċju tas-saħħa pubblika u tal-annimali fl-Unjoni 

Ewropea, hija u ser tibqa' ta' importanza kbira. 

L-Aġenzija, li bħalissa hi bbażata f'Londra, ser tiġi rilokata fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit 

mill-UE. Fit-22 ta' Ġunju 2017, fil-marġini tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja tal-UE27 

approvaw proċedura speċifika għar-rilokazzjoni ta' din l-aġenzija tal-EBA. Il-Ministri tal-

UE27 ivvotaw fil-marġini tal-laqgħa tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali fl-20 ta' Novembru 2017 

u, permezz ta' tlugħ bix-xorti, assenjaw is-sede tal-Aġenzija f'Amsterdam, in-Netherlands. 

Fid-29 ta' Novembru 2017, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet emenda leġiżlattiva għar-

rilokazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, u 

staqsiet lill-koleġiżlaturi (il-Parlament Ewropew u l-Kunsill) biex tingħata prijorità għat-

trattament ta' din il-proposta leġiżlattiva, li hija strettament limitata biex tikkonferma s-sede l-

ġdida tal-Aġenzija fir-Regolament fundatur. 

L-offerta min-Netherlands tipproponi l-Bini Vivaldi (31,855 m²), li skont l-offerta, għandu t-

tlestija taċ-ċentru tal-konferenzi kif ukoll ta' wħud mill-postijiet tax-xogħol ippjanata sal-

1 ta' April 2019, b'sulari tal-uffiċċji konsekuttivi li ser isiru disponibbli sa 6 xhur wara. L-

offerta tindika wkoll bini ta' riżerva temporanju li jista' jintuża mill-1 ta' Jannar 2019 sakemm 

il-persunal kollu tal-EMA jkun mexa fil-Bini Vivaldi, bi tqassim dettaljat li għandu jiġi 

miftiehem mal-Aġenzija. 

Ir-Rapporteur jiddispjaċih li l-Parlament Ewropew, u fl-aħħar mill-aħħar, ir-rappreżentanti 

taċ-ċittadini tal-UE, ma kinux involuti bis-sħiħ fil-proċedura tal-għażla tas-sede l-ġdida tal-

EMA, li finalment ittellgħet bix-xorti, minkejja li hi deċiżjoni tant importanti; 

Ir-rapporteur beħsiebu, għalhekk, jipproponi li jaħdmu lejn Dikjarazzjoni, bħala anness għar-

rapport li dwaru għandha ssir votazzjoni fil-Kumitat ENVI u fil-plenarja, bil-għan li tiġi 

mmodifikata d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 

Ewropea dwar l-aġenziji deċentralizzati u l-Approċċ Komuni anness għad-dokument, iffirmati 

fl-2012, li mhumiex legalment vinkolanti, kif miktub fid-Dikjarazzjoni nnifisha, u miftiehma 

mingħajr preġudizzju għas-setgħa leġiżlattiva tal-Istituzzjonijiet.  

Ir-rapporteur beħsiebu jiddefendi l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew u jemmen li d-

deċiżjonijiet kollha relatati mal-post tal-korpi u l-aġenziji tal-UE jeħtieġ li, legalment, 

jittieħdu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, b'rispett sħiħ għall-prerogattivi tal-

Parlament Ewropew, li tqiegħed lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq l-istess livell bħala 

koleġiżlaturi. 


