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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA 

2018/... 

 OŚWIADCZENIE PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO 

 „Parlament Europejski wyraża 

ubolewanie, że nie uwzględniono 

należycie jego roli współprawodawcy, 

ponieważ nie zaangażowano go w 

procedurę wyboru nowej siedziby 

Europejskiej Agencji Leków. 

 Parlament Europejski pragnie 

przypomnieć o swoich prerogatywach 

współprawodawcy oraz nalega na pełne 

poszanowanie zwykłej procedury 

ustawodawczej w odniesieniu do siedzib 

organów i agencji. 

 Jako jedyna unijna instytucja wybierana 

bezpośrednio i przedstawiciel obywateli 
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Unii Parlament jest głównym gwarantem 

poszanowania zasad demokratycznych w 

UE. 

 Parlament Europejski potępia procedurę 

zastosowaną w odniesieniu do wyboru 

nowej siedziby, która de facto pozbawiła 

go przysługujących mu prerogatyw, 

ponieważ nie został skutecznie włączony w 

ten proces, a teraz oczekuje się od niego 

po prostu potwierdzenia tego wyboru w 

drodze zwykłej procedury ustawodawczej. 

 Parlament Europejski przypomina, że 

wspólne podejście załączone do 

podpisanego w 2012 r. wspólnego 

oświadczenia Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji Europejskiej w sprawie 

agencji zdecentralizowanych nie jest 

prawnie wiążące, jak stwierdzono w 

samym oświadczeniu, oraz że uzgodniono 

je z zastrzeżeniem uprawnień 

ustawodawczych instytucji. 

 W związku z tym Parlament Europejski 

domaga się przeglądu procedury wyboru 

nowych siedzib agencji i zaprzestania jej 

stosowania w obecnej formie w 

przyszłości. 

 Ponadto Parlament Europejski pragnie 

przywołać Porozumienie 

międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 

stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 

2016 r.1, w którym trzy instytucje 

zobowiązały się do lojalnej i przejrzystej 

współpracy, a zarazem przypomina o 

zapisanej w Traktatach równości obu 

współprawodawców”. 
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