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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro ústavní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že společné prohlášení a společný přístup nejsou právně závaznými 
dokumenty a byly schváleny, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci orgánů;

1. je přesvědčen, že zástupci jmenovaní Parlamentem plní důležitou úlohu na schůzích 
správních rad, protože posilují legitimní úlohu Parlamentu provádějícího demokratickou 
kontrolu tím, že zastupují občany Unie a zajišťují větší transparentnost správy; zastává 
názor, že ve společném prohlášení by se nemělo uvádět, kolik členů by Parlament měl mít 
možnost jmenovat; je přesvědčen o tom, že Parlament by měl rovněž jmenovat zástupce 
ve správní radě EFSA;

2. konstatuje, že společné prohlášení a společný přístup nemají právně závaznou povahu;

3. vyjadřuje politování nad tím, že Parlament jakožto hlavní garant dodržování zásady 
demokracie v EU nebyl v plné míře zapojen do postupu výběru nového sídla Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (EMA), jenž byl nakonec uzavřen losováním, i přesto, že se 
jedná o tak důležité rozhodnutí; konstatuje, že rozhodnutí týkající se umístění 
decentralizovaných agentur musí být přijímána v rámci řádného legislativního postupu, 
který plně dodržuje výsady Evropského parlamentu, přičemž Parlament a Rada jsou 
rovnocennými spolutvůrci právních předpisů; trvá na tom, že v souladu se závazkem Rady 
v tomto ohledu1, byl postup zvolený pro výběr nového sídla agentury EMA – velmi 
významné agentury, jejíž činnost měla být narušována jen minimálně – specifický pro 
danou situaci, nepředstavoval precedens a nesmí být znovu použít;

4. očekává, že v budoucích rozhodnutích o umístění nebo o přemístění agentur budou plně 
respektovány výsady Parlamentu a Rady jako spolunormotvůrců; domnívá se, že by měl 
být Parlament systematicky a transparentně zapojován do vymezování a určování váhy 
kritérií pro výběr sídla všech orgánů a agentur Unie, a to prostřednictvím legislativního 
postupu a za stejných podmínek jako Rada a Komise; poukazuje na to, že Rada a Komise 
se v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů2 zavázaly k loajální a transparentní spolupráci a že tato dohoda vyzdvihuje 
zásadu rovnosti mezi oběma spolunormotvůrci, jak je zakotvena ve Smlouvách; 
zdůrazňuje hodnotu intenzivnější výměny informací od počátečních fází budoucích 
procesů týkajících se umístění agentur a podtrhuje, že takováto včasná výměna informací 
by všem třem orgánům usnadnila výkon jejich práv a výsad;

5. vyzývá Komisi, aby do dubna 2019 poskytla hloubkovou analýzu provádění společného 
prohlášení a společného přístupu, zejména pokud jde o umístění a posílení 
transparentnosti ve správě decentralizovaných agentur, s cílem zahájit přezkum těchto 
textů, jakmile svoji činnost zahájí nový Parlament;

                                               
1 Prohlášení Rady připojené k jeho legislativnímu usnesení doprovázejícímu přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské 
agentury pro léčivé přípravky.
2 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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6. konstatuje, že společné prohlášení může sloužit jako užitečný nástroj k posílení a 
zefektivnění mechanismů, jak se vypořádat se střetem zájmů, zejména v případě agentur 
financovaných z poplatků; zdůrazňuje, že agentury Unie by se v rámci zajišťování toho, 
aby byly všechny úkoly plynoucí z regulačního rámce prováděny v plném rozsahu a ve 
stanovených lhůtách, měly pečlivě držet svých povinností a nepřekračovat mandát, jenž 
jim byl přidělen Parlamentem a Radou;

7. zdůrazňuje, že v případě rozpočtových a personálních rozhodnutí týkajících se 
decentralizovaných agentur je třeba zohlednit zvláštnosti, dodatečné úkoly a pracovní 
zátěž agentury a to, že případné rozpočtové a personální škrty nelze provádět podle zásady 
jednoho univerzálního modelu pro všechny; dále zdůrazňuje, že je třeba v rámci příštího 
víceletého finančního rámce (VFR) zohlednit nové priority v oblasti klimatu, udržitelnosti 
a ochrany životního prostředí a úkoly svěřené jednotlivým agenturám s ohledem na jeho 
provádění, jakož i potřeby agentur, které procházejí událostmi a procesy, jako je 
přemístění, které potenciálně narušují jejich činnost;

8. konstatuje, že v případě nových sídel pro agenturu EMA a EBA nebyla dodržena zásada 
potřebnosti zeměpisného rozložení sídel agentur a upřednostňování nových členských 
států jako hostitelů, jak je uvedeno ve společném prohlášení;

9. poukazuje na to, že společné prohlášení doporučuje, aby v případě, že se legislativní orgán 
rozhodne přidělit agenturám oproti původnímu návrhu Komise další úkoly, měla by být 
jako alternativa k poskytnutí dodatečných zdrojů vždy zvážena změna priority jejich 
činností3; je přesvědčen o tom, že pokud jde o činnosti v oblasti působnosti Evropské 
agentury pro léčivé přípravky, je třeba změně priorit v co největší míře zabránit, vzhledem 
k tomu, že jejím hlavním posláním je chránit veřejné zdraví v EU.

                                               
3 Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise k decentralizovaným agenturám, 
článek 43.
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