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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1a.  opfordrer til en øjeblikkelig 

revision af den fælles tilgang, der er 

vedføjet Europa-Parlamentets, Rådet for 

Den Europæiske Unions og Europa-

Kommissionens fælles erklæring om 

decentraliserede agenturer af 19. juli 

2012, for at tage behørigt hensyn til 

Europa-Parlamentets rolle i 

beslutningsprocessen om placeringen af 

agenturer i betragtning af dets beføjelser 

som medlovgiver inden for rammerne af 

den almindelige lovgivningsprocedure, og 

opfordrer derfor til en stærk inddragelse 

af Europa-Parlamentet i 

beslutningsprocessen; 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 1b.  godkender den erklæring, der er 

vedføjet denne beslutning; 

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd: 

"Europa-Parlamentet beklager, at dets rolle som medlovgiver ikke er blevet behørigt taget i 

betragtning i den procedure, der førte til udvælgelsen af det nye hjemsted for Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed (EBA).  

 

Europa-Parlamentet minder om sine beføjelser som medlovgiver og kræver fuld overholdelse 

af den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med placering af organer og agenturer.  
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Som den eneste direkte valgte EU-institution er Europa-Parlamentet hovedgarant for 

overholdelsen af det demokratiske princip i EU.  

 

Europa-Parlamentet fordømmer den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af det nye 

hjemsted, og som de facto har frataget Europa-Parlamentet dets beføjelser, da det reelt ikke 

blev inddraget i processen, men nu forventes blot at bekræfte valget af det nye hjemsted 

gennem den almindelige lovgivningsprocedure. 

 

Europa-Parlamentet minder om, at den fælles tilgang, der er vedføjet den i 2012 undertegnede 

fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om 

decentraliserede agenturer, som fastslået i selve erklæringen er juridisk ikkebindende og 

vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser. 

 

Europa-Parlamentet glæder sig over, at proceduren for udvælgelse af agenturets hjemsted var 

baseret på udvælgelseskriterier, der er omhandlet i den fælles tilgang, men beklager, at det i 

sidste ende blev afgjort ved lodtrækning. Europa-Parlamentet fastholder derfor, at proceduren 

for udvælgelse af en ny placering af agenturerne vil blive ændret, og at den i fremtiden ikke 

vil blive anvendt i sin nuværende form. 

 

Europa-Parlamentet understreger, at proceduren for udvælgelse af den nye placering af 

hjemstedet, som har sit grundlag i den fælles tilgang, er af ren mellemstatslig karakter, og at 

henstillingen til, at bekræftelsen af udvælgelsen foretages ved hjælp af den almindelige 

lovgivningsprocedure afspejler konflikten mellem fællesskabsmetoden og den 

mellemstatslige proces, som indebærer en risiko for at underminere fællesskabsmetoden.  

 

Endelig ønsker Europa-Parlamentet at minde om, at de tre institutioner i den 

interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 forpligtede sig til loyalt og 

gennemsigtigt samarbejde, og minder samtidig om, at de to lovgivere er ligestillet i henhold 

til traktaterne. 

______________________ 
 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 der henviser til traktaten om Den 

Europæiske Union, særlig artikel 13, stk. 

2, 

Begrundelse 

Henvisning til forpligtelsen til gensidigt loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne 
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a)  Artikel 13, stk. 2, i traktaten om 

Den Europæiske Union foreskriver, at 

forbindelserne mellem EU-institutionerne 

skal gennemføres inden for rammerne af 

et gensidigt loyalt samarbejde, idet hver af 

dem handler inden for rammerne af de 

beføjelser, der er tildelt dem i traktaterne, 

og i overensstemmelse med de procedurer, 

betingelser og mål, der er fastsat i disse. 

Europa-Parlamentet skal være fuldt 

informeret og involveret i alle faser af den 

almindelige lovgivningsprocedure. 
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