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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση είναι νομικά μη 
δεσμευτικές και ότι συμφωνήθηκαν με την επιφύλαξη των νομοθετικών εξουσιών των 
θεσμικών οργάνων·

1. πιστεύει ότι οι εκπρόσωποι που διορίζονται από το Κοινοβούλιο διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου ότι ενισχύουν 
τον νόμιμο ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του δημοκρατικού ελέγχου 
εκπροσωπώντας τους πολίτες της Ένωσης και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη 
διακυβέρνηση· εκφράζει την άποψη ότι στην κοινή δήλωση δεν θα πρέπει να αναφέρεται 
πόσα μέλη θα πρέπει να μπορεί να διορίζει το Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο 
θα πρέπει επίσης να διορίζει εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)·

2. σημειώνει ότι η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση δεν έχουν νομικά δεσμευτικό 
χαρακτήρα·

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, ως ο κατ’εξοχήν εγγυητής του σεβασμού 
της δημοκρατικής αρχής στην ΕΕ, δεν συμμετείχε πλήρως στη διαδικασία επιλογής της 
νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ένα θέμα που παρά τη 
σημασία της απόφασης ρυθμίστηκε τελικά με κλήρωση· σημειώνει ότι οι αποφάσεις 
σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης των αποκεντρωμένων οργανισμών πρέπει να 
λαμβάνονται με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο είναι συννομοθέτες σε ισότιμη βάση· τονίζει ότι , σύμφωνα με τη 
δέσμευση του Συμβουλίου συναφώς1, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή 
της νέας εγκατάστασης του ΕΟΦ, ο οποίος αποτελεί οργανισμό ζωτικής σημασίας, η 
διακοπή της λειτουργίας του οποίου θα έπρεπε να είχε περιοριστεί στο ελάχιστο, 
αφορούσε συγκεκριμένη κατάσταση, δεν συνιστά προηγούμενο και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί εκ νέου·

4. προσδοκά ότι, στις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ή 
μετεγκατάστασης οργανισμών, θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συννομοθετών· φρονεί ότι το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να συμμετέχει συστηματικά και σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή με διαφανή τρόπο, στον καθορισμό και τη στάθμιση των κριτηρίων όσον αφορά 
τον τόπο εγκατάστασης όλων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· επισημαίνει ότι 
το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν, στη διοργανική συμφωνία 
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 20162, ότι θα συνεργάζονται 

                                               
1 Δήλωση του Συμβουλίου που προσαρτάται στο νομοθετικό ψήφισμα που συνοδεύει την έγκριση του 
κανονισμού ΕΕ 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων.
2 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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με ειλικρίνεια και διαφάνεια και ότι στη συμφωνία δίνεται έμφαση στην αρχή της 
ισότητας των δύο συννομοθετών, όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· υπογραμμίζει την 
σημασία μιας ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών, από τα αρχικά στάδια των 
μελλοντικών διαδικασιών για την έδρα των οργανισμών, δεδομένου ότι αυτή η έγκαιρη 
ανταλλαγή θα διευκόλυνε τα τρία θεσμικά όργανα να ασκούν τα δικαιώματα και τα 
προνόμιά τους·

5. καλεί την Επιτροπή να παράσχει, έως τον Απρίλιο του 2019, ενδελεχή ανάλυση της 
εφαρμογής της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης, ιδίως όσον αφορά την 
εγκατάσταση των αποκεντρωμένων οργανισμών και την αύξηση της διαφάνειας κατά τη 
διακυβέρνησή τους, προκειμένου να ξεκινήσει η αναθεώρηση των εν λόγω κειμένων 
μόλις το επόμενο Κοινοβούλιο συγκροτηθεί σε Σώμα·

6. σημειώνει ότι η κοινή δήλωση μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για να 
ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης της σύγκρουσης 
συμφερόντων, ιδίως για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται με τέλη· τονίζει ότι οι 
οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να επιτελούν με προσοχή τα καθήκοντά τους και να μην 
υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από το 
ρυθμιστικό πλαίσιο ασκούνται πλήρως και εμπροθέσμως·

7. τονίζει ότι, σε περίπτωση δημοσιονομικών αποφάσεων και αποφάσεων σχετικά με το 
προσωπικό που αφορούν αποκεντρωμένους οργανισμούς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
η ιδιαιτερότητα, τα πρόσθετα καθήκοντα και ο φόρτος εργασίας του οργανισμού και ότι 
οι πιθανές περικοπές του προϋπολογισμού και του προσωπικού δεν μπορούν να 
εφαρμόζονται με ενιαία προσέγγιση χωρίς διαφοροποιήσεις· τονίζει, επιπλέον, την 
ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι νέες προτεραιότητες για το κλίμα, τη βιωσιμότητα και την 
προστασία του περιβάλλοντος στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και 
τα καθήκοντα που ανατίθενται σε συγκεκριμένους οργανισμούς για την εφαρμογή του 
ΠΔΠ, καθώς και οι ανάγκες των οργανισμών που αντιμετωπίζουν περιστατικά και 
διαδικασίες που ενδέχεται να διαταράξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όπως 
η μετεγκατάσταση·

8. τονίζει ότι οι αρχές της τήρησης γεωγραφικής ισορροπίας στην κατανομή των εδρών των 
οργανισμών και της παροχής προτεραιότητας στα νέα κράτη μέλη ως τόποι εγκατάστασης 
οργανισμών, όπως αναφέρονται στην κοινή δήλωση, δεν τηρήθηκαν στην περίπτωση των 
νέων εδρών του ΕΟΦ και της ΕΑΤ·

9. επισημαίνει ότι στην κοινή δήλωση συνιστάται, όταν η νομοθετική αρχή αποφασίζει να 
αναθέσει πρόσθετα καθήκοντα σε οργανισμούς, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής, να εξετάζεται πάντοτε ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων όσον αφορά 
τις δραστηριότητές τους ως εναλλακτική λύση έναντι της χορήγησης πρόσθετων πόρων· 
πιστεύει ότι ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων θα πρέπει 
να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, δεδομένου ότι κύρια αποστολή του οργανισμού είναι η 
προστασία της δημόσιας υγείας στην ΕΕ.
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