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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe 1 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 1a.  poziva k takojšnjemu pregledu 

skupnega pristopa, priloženega skupni 

izjavi Evropskega parlamenta, Sveta 

Evropske unije in Evropske komisije o 

decentraliziranih agencijah z dne 19. 

julija 2012, da bi se Evropski parlament 

tesno vključil v postopek odločanja o 

lokaciji agencij glede na pristojnosti, ki 

jih ima kot sozakonodajalec v rednem 

zakonodajnem postopku;  

 

Predlog spremembe  2 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 1b.  odobri svojo izjavo, priloženo tej 

resoluciji; 

Izjava se glasi takole: 

„Evropski parlament obžaluje, da njegova vloga sozakonodajalca ni bila ustrezno upoštevana, 

saj ni bil vključen v postopek izbire novega sedeža Evropske agencije za zdravila (EMA) . 

Evropski parlament želi opozoriti na pristojnosti, ki jih ima kot sozakonodajalec, in vztraja pri 

tem, da se v zvezi z lokacijo organov in agencij v celoti spoštuje redni zakonodajni postopek. 

Kot edina neposredno izvoljena institucija Unije in predstavnik državljanov Unije je prvi 

porok za spoštovanje demokratičnega načela v Uniji. 

Evropski parlament obsoja postopek, ki je bil uporabljen za izbor nove lokacije sedeža, v 

katerem so mu bile de facto odvzete pristojnosti, saj dejansko ni bil vključen v postopek, 
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ampak se zdaj od njega pričakuje, da bo v rednem zakonodajnem postopku preprosto potrdil 

izbiro nove lokacije sedeža. 

Evropski parlament opozarja, da skupni pristop, priložen skupni izjavi Evropskega 

parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, ki sta bili podpisani leta 

2012, pravno ni zavezujoč, kot je potrjeno v sami izjavi, in da je bila sklenjen brez poseganja 

v zakonodajne pristojnosti institucij. 

Evropski parlament pozdravlja, da je izbirni postopek za novi sedeža agencije temeljil na 

izbirnih merilih iz skupnega pristopa, vendar obžaluje, da bil sedež nazadnje določen z 

žrebom. Zato vztraja, da se postopek, ki se uporablja za izbor nove lokacije agencij spremeni 

in v prihodnje ne bo več uporabljen v tej obliki. 

In končno želi Evropski parlament tudi opozoriti, da so se vse tri institucije v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 1.3 aprila 20161 zavezale, 

da bodo lojalno in pregledno sodelovale, opozarja pa tudi na enakost obeh sozakonodajalcev, 

kot je zapisano v Pogodbah.“ 

______________________ 
1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, 

zlasti člena 13(2) Pogodbe, 

Obrazložitev 

Sklicevanje na dolžnost lojalnega medsebojnega sodelovanja med institucijami EU. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a)  Člen 13(2) Pogodbe o Evropski 

uniji določa, da odnosi med institucijami 

Unije temeljijo na lojalnem medsebojnem 

sodelovanju, pri čemer vsaka od njih 

deluje v mejah pristojnosti, ki so ji 

dodeljene s Pogodbama, in v skladu s 
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postopki, pogoji in cilji, ki jih določata 

Pogodbi.Evropski parlament je treba v 

celoti obveščati in ga vključiti v vse faze 

rednega zakonodajnega postopka. 
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 

Naslov Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila 

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

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

ENVI 

11.12.2017 
   

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

AFCO 

11.12.2017 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Mercedes Bresso 

26.2.2018 

Obravnava v odboru 26.2.2018    

Datum sprejetja 26.2.2018    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

18 

3 

1 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria 

Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko 

Selimovic 

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), 

navzoči pri končnem glasovanju 

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

18 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic 

EFDD Eleonora Evi 

GUE/NGL Barbara Spinelli 

PPE 
Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan 

Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso 

S&D 
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann 

VERTS/ALE Max Andersson, Pascal Durand 

 

3 - 

ECR Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

NI Diane James 

 

1 0 

S&D Pedro Silva Pereira 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


