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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) este o importantă agenție descentralizată a 

UE, responsabilă cu evaluarea științifică, supravegherea și monitorizarea siguranței 

medicamentelor din UE. 

Nevoile în materie de sănătate și securitate evoluează constant în UE, ducând la o creștere a 

cererii pentru informații și necesitând o abordare bazată pe riscuri și pe date concrete. 

Prin urmare, misiunea EMA vizând promovarea excelenței științifice în evaluarea și 

supervizarea medicamentelor, în beneficiul sănătății publice și al sănătății animale din 

Uniunea Europeană, este și va fi în continuare extrem de importantă. 

Agenția, al cărei sediu se află în prezent la Londra, trebuie să fie transferată în contextul 

retragerii Regatului Unit din UE. La 22 iunie 2017, în marja Consiliului European, liderii 

UE27 au aprobat o procedură specifică pentru transferul acestei agenții și al Autorității 

Bancare Europene (ABE). Miniștrii UE27 au votat în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri 

Generale din 20 noiembrie 2017, desemnând prin tragere la sorți Amsterdamul, Țările de Jos, 

ca nou sediu al agenției. 

La 29 noiembrie 2017, Comisia Europeană a propus un amendament legislativ pentru 

transferul Agenției Europene pentru Medicamente, în cadrul procedurii legislative ordinare, 

solicitând colegiuitorilor (Parlamentul European și Consiliul) să acorde prioritate tratării 

propunerii legislative, strict limitată la confirmarea noului sediu al Agenției în regulamentul 

de înființare. 

Oferta prezentată de Țările de Jos vizează clădirea Vivaldi (31 855 m²), urmând ca centrul de 

conferințe și o parte dintre birourile acesteia să fie date în folosință la 1 aprilie 2019, restul 

etajelor de birouri urmând să devină disponibile șase luni mai târziu. Oferta menționează, de 

asemenea, o clădire de rezervă care urmează să fie folosită începând din 1 ianuarie 2019 și 

până când tot personalul EMA se va muta în clădirea Vivaldi, detaliile privind amenajarea 

spațiilor urmând să fie convenite cu Agenția. 

Raportorul regretă faptul că Parlamentul European și, în ultimă instanță, reprezentanții 

cetățenilor UE nu au fost implicați pe deplin în procedura de selecție a noului sediu al EMA, 

care a fost finalizată, în cele din urmă, prin tragere la sorți, deși este o decizie atât de 

importantă. 

Prin urmare, raportorul intenționează să propună elaborarea unei declarații, ca anexă la 

raportul urmând să fie votat în Comisia ENVI și în plen, în vederea modificării Declarației 

comune a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind agențiile 

descentralizate și abordarea comună anexată, semnate în 2012, care nu sunt obligatorii din 

punct de vedere juridic, astfel cum se precizează în declarația însăși, și au fost convenite fără 

a aduce atingere competenței legislative a instituțiilor.  

Raportorul intenționează să apere prerogativele Parlamentului European și este de părere că 

toate deciziile privind sediul organelor și agențiilor UE trebuie să fie adoptate – din punct de 

vedere legal – în cadrul procedurii legislative ordinare, în care Parlamentul European și 
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Consiliul sunt colegiuitori cu drepturi egale, respectându-se pe deplin prerogativele 

Parlamentului European. 


