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Texto da Comissão Alteração 

 «APÊNDICE AO REGULAMENTO 

2018/... 

 DECLARAÇÃO DO PARLAMENTO 

EUROPEU 

 O Parlamento Europeu lamenta que o seu 

papel de colegislador não tenha sido 

devidamente tido em conta, uma vez que 

não foi associado ao processo que 

conduziu à seleção da nova sede da 

Agência Europeia de Medicamentos. 

 O Parlamento Europeu gostaria de 

recordar as suas prerrogativas enquanto 

colegislador e insiste no pleno respeito do 

processo legislativo ordinário 

relativamente à localização de organismos 

e agências. 

 Como única instituição da União eleita 

por sufrágio direto e representante dos 
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cidadãos da União, é o primeiro garante 

do respeito do princípio democrático na 

União. 

 O Parlamento Europeu condena o 

procedimento seguido para a seleção da 

nova localização da sede, que privou de 

facto o Parlamento Europeu das suas 

prerrogativas, dado que não foi 

efetivamente associado ao processo, sendo 

agora esperado, no entanto, que confirme 

simplesmente a seleção feita da nova 

localização da sede através do processo 

legislativo ordinário. 

 O Parlamento Europeu recorda que a 

Abordagem Comum anexa à Declaração 

Conjunta do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão Europeia sobre 

as agências descentralizadas, assinada em 

2012, não é juridicamente vinculativa, tal 

como reconhecido na própria declaração, 

e que foi acordada sem prejuízo das 

competências legislativas das instituições. 

 Por conseguinte, o Parlamento Europeu 

insiste em que o processo seguido para a 

seleção de uma nova localização das 

agências seja revisto e não volte a ser 

usado com esta forma no futuro. 

 Finalmente, o Parlamento Europeu 

gostaria também de recordar que, nos 

termos do Acordo Interinstitucional sobre 

legislar melhor, de 13 de abril de 20161, 

as três instituições estão empenhadas 

numa cooperação leal e transparente, 

recordando ao mesmo tempo a igualdade 

dos dois colegisladores consagrada nos 

Tratados. 

 __________________ 
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