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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ”BILAGA TILL FÖRORDNING 2018/... 

 UTTALANDE AV 

EUROPAPARLAMENTET 

 Europaparlamentet beklagar att dess roll 

som medlagstiftare inte beaktats i 

vederbörlig ordning, då parlamentet inte 

involverades i det förfarande som ledde 

fram till valet av nytt säte för Europeiska 

läkemedelsmyndigheten. 

 Europaparlamentet erinrar om sina 

befogenheter som medlagstiftare och 

framhåller att det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet måste respekteras 

fullt ut i samband med placeringen av 

organ och byråer. 

 Som unionens enda direktvalda 

institution och företrädare för 

unionsmedborgarna är parlamentet den 
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främsta garanten för demokratiprincipens 

efterlevnad i unionen. 

 Europaparlamentet fördömer det 

förfarande som tillämpades vid valet av 

nytt säte och som de facto berövade 

parlamentet dess befogenheter, eftersom 

det inte blev ordentligt involverat i 

processen utan nu bara förväntas 

bekräfta valet av nytt säte genom det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

 Europaparlamentet erinrar om att den 

gemensamma ansatsen i bilagan till det 

gemensamma uttalande från 

Europaparlamentet, 

Europeiska unionens råd och 

Europeiska kommissionen om 

decentraliserade organ som 

undertecknades 2012 inte är rättsligt 

bindande, vilket även erkänns i själva 

uttalandet, och att överenskommelsen om 

den inte påverkade institutionernas 

lagstiftningsbefogenheter. 

 Därför framhåller Europaparlamentet att 

förfarandet vid valet av nytt säte för organ 

måste revideras och inte bör tillämpas i 

nuvarande form i framtiden. 

 Till sist erinrar Europaparlamentet 

dessutom om att de tre institutionerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 

13 april 2016 om bättre lagstiftning1 

månade om ett lojalt och öppet samarbete 

och samtidigt påminde om de båda 

medlagstiftarnas jämlikhet enligt 

fördragen. 

 __________________ 

1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.” 

Or. en 

 

 


