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Amendement  15 

Giovanni La Via 

namens de PPE-Fractie 

Biljana Borzan 

namens de S&D-Fractie 

Frédérique Ries 

namens de ALDE-Fractie 

Kateřina Konečná 
namens de GUE/NGL-Fractie 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau 

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

Voorstel voor een verordening 

Verklaring (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 "BIJLAGE BIJ VERORDENING 2018/... 

 VERKLARING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT 

 Het Europees Parlement betreurt dat zijn 

rol als medewetgever niet naar behoren in 

aanmerking is genomen, doordat het 

Parlement niet betrokken is geweest bij de 

procedure voor de vaststelling van de 

nieuwe zetel van het Europees 

Geneesmiddelenbureau (EMA). 

 Het Europees Parlement herinnert aan 

zijn prerogatieven als medewetgever en 

dringt erop aan dat met betrekking tot de 

vestigingsplaats van organen en 

agentschappen de gewone 

wetgevingsprocedure volledig in acht 

wordt genomen. 

 Als enige rechtstreeks gekozen instelling 
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van de Unie en als vertegenwoordiger van 

de burgers van de Unie staat het Europees 

Parlement als eerste garant voor de 

eerbiediging van het democratische 

beginsel in de Unie. 

 Het Europees Parlement is het niet eens 

met de procedure die gevolgd is bij de 

vaststelling van de nieuwe zetel van het 

EMA, omdat zijn prerogatieven daarbij de 

facto zijn veronachtzaamd, aangezien het 

Parlement niet betrokken is geweest bij dit 

proces en nu wordt geacht eenvoudigweg 

de gekozen vestigingsplaats te 

bekrachtigen via de gewone 

wetgevingsprocedure. 

 Het Europees Parlement herinnert eraan 

dat de gemeenschappelijke aanpak die als 

bijlage bij de in 2012 ondertekende 

gezamenlijke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad van de Europese Unie 

en de Europese Commissie over de 

gedecentraliseerde agentschappen is 

gevoegd, juridisch niet-bindend is, zoals 

in de verklaring zelf is vastgelegd, en is 

overeengekomen onverminderd de 

wetgevende bevoegdheden van de 

instellingen. 

 Het Parlement dringt er daarom op aan 

dat de procedure voor de vaststelling van 

de vestigingsplaats van agentschappen 

wordt herzien en dat deze procedure in de 

toekomst niet meer in deze vorm wordt 

toegepast. 

 Tot slot herinnert het Europees Parlement 

eraan dat de drie instellingen zich er in 

het Interinstitutioneel Akkoord "Beter 

wetgeven" van 13 april 2016 toe hebben 

verbonden loyaal en transparant samen te 

werken, daarbij herinnerend aan de 

gelijkheid van beide medewetgevers, zoals 

neergelegd in de Verdragen. 

 __________________ 

1 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1." 

Or. en 
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