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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) é uma importante agência descentralizada da 

UE, responsável pela avaliação científica, a fiscalização e o acompanhamento da segurança 

dos medicamentos na UE. 

As necessidades de saúde e segurança da UE estão em constante evolução, criando um 

aumento da procura de informações e uma maior necessidade de perspetivas baseadas no risco 

e em factos concretos. 

Por conseguinte, a missão da Agência, no sentido da promoção da excelência científica na 

avaliação e supervisão dos medicamentos para benefício da saúde pública e da saúde animal 

na União Europeia, é e continuará a ser da máxima importância. 

A Agência, atualmente sediada em Londres, tem de ser relocalizada no contexto da retirada 

do Reino Unido da UE. Em 22 de junho de 2017, à margem do Conselho Europeu, os 

dirigentes da UE27 aprovaram um procedimento específico para a relocalização desta agência 

e da EBA. Os ministros da UE27 votaram à margem da reunião do Conselho «Assuntos 

Gerais» de 20 de novembro de 2017, atribuindo a localização por sorteio a Amesterdão, nos 

Países Baixos. 

Em 29 de novembro de 2017, a Comissão Europeia propôs uma alteração legislativa para a 

transferência da sede da Agência Europeia de Medicamentos, no quadro do processo 

legislativo ordinário, requerendo aos colegisladores (Parlamento Europeu e Conselho) o 

tratamento prioritário da proposta legislativa, que está estritamente limitada à confirmação da 

nova sede da Agência no Regulamento de base. 

A proposta dos Países Baixos indica o edifício Vivaldi (31,855 m²), no qual, de acordo com a 

proposta, o centro de conferências, bem como alguns dos locais de trabalho, deverão estar 

prontos até 1 de abril de 2019, ficando os restantes pisos de escritórios disponíveis até 6 

meses mais tarde. A proposta indica igualmente instalações de apoio temporárias a utilizar a 

partir de 1 de janeiro de 2019 e até que a totalidade do pessoal da EMA tenha sido transferido 

para o edifício Vivaldi, bem como os detalhes da distribuição do espaço, a ser acordados com 

a Agência. 

O relator lamenta que o Parlamento Europeu – e, em última análise, os representantes dos 

cidadãos da União – não tenha tido um envolvimento pleno no processo de seleção da nova 

sede da EMA, que acabou por ser concluído por sorteio, não obstante a importância da 

decisão. 

O relator tenciona, por conseguinte, propor que se trabalhe na elaboração de uma declaração, 

sob a forma de um anexo ao relatório que será submetido a votação na Comissão ENVI e em 

sessão plenária, a fim de alterar a Declaração Conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho 

e da Comissão Europeia sobre as agências descentralizadas e a abordagem comum a ela 

anexa, assinadas em 2012, que não são juridicamente vinculativas – tal como consta da 

própria declaração – e foram acordadas sem prejuízo dos poderes legislativos das instituições.  

O relator pretende defender as prerrogativas do Parlamento Europeu e entende que todas as 
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decisões relacionadas com a localização dos organismos e agências da UE devem e, 

legalmente, têm de ser tomadas no âmbito do processo legislativo ordinário, respeitando 

plenamente as prerrogativas do Parlamento Europeu, segundo as quais o Parlamento Europeu 

e o Conselho são colegisladores em pé de igualdade. 


