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Pozměňovací návrh  15 
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za skupinu PPE 

Biljana Borzan 

za skupinu S&D 
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za skupinu ALDE 

Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 
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za skupinu Verts/ALE 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 
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Zpráva A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky 

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD) 

Návrh nařízení 

Prohlášení (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ 2018/... 

 PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU 

 Evropský parlament vyjadřuje politování 

nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce 

nebyla řádně zohledněna, jelikož nebyl 

zapojen do procesu, jenž vedl k výběru 

nového sídla Evropské agentury pro léčivé 

přípravky. 

 Evropský parlament by rád připomněl své 

výsady coby spolunormotvůrce a trvá na 

bezvýhradném dodržování řádného 

legislativního postupu, pokud jde o sídla 

orgánů a agentur. 

 Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a 

zástupce jejích občanů je prvním 

garantem dodržování zásady demokracie v 

Unii. 
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 Evropský parlament odsuzuje postup, 

jakým bylo nové sídlo vybráno a jenž de 

facto připravil Evropský parlament o jeho 

výsady, neboť jej prakticky opomenul, ale 

nyní se očekává, že Parlament výběr 

nového sídla jednoduše potvrdí 

prostřednictvím řádného legislativního 

postupu. 

 Evropský parlament připomíná, že 

společný přístup připojený ke společnému 

prohlášení Evropského parlamentu, Rady 

a Evropské komise o decentralizovaných 

agenturách podepsaný v roce 2012 není 

právně závazný, jak se uvádí v samotném 

prohlášení, a že byl schválen, aniž by byly 

dotčeny legislativní pravomoci 

jednotlivých orgánů. 

 Evropský parlament proto trvá na tom, 

aby byl postup pro výběr nového sídla 

agentur v budoucnu revidován a aby už 

nebyl uplatňován v této podobě. 

 Evropský parlament by rovněž na závěr 

rád připomněl, že v interinstitucionální 

dohodě o zdokonalení tvorby právních 

předpisů ze dne 13. dubna 20161 se tyto tři 

orgány zavázaly k loajální a transparentní 

spolupráci, a poukazuje na rovnoprávné 

postavení obou spolunormotvůrců 

zakotvené ve Smlouvách. 

 __________________ 
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