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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri constituționale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât declarația comună și abordarea comună nu sunt obligatorii din punct de vedere 
juridic și au fost convenite fără a aduce atingere competențelor legislative ale instituțiilor,

1. consideră că reprezentanții numiți de Parlament joacă un rol important în reuniunile 
consiliilor de administrație, deoarece consolidează rolul legitim de control democratic al 
Parlamentului European reprezentându-i pe cetățenii Uniunii și asigură o guvernanță mai 
transparentă; este de părere că declarația comună nu ar trebui să indice numărul de 
deputați pe care Parlamentul poate să îi numească; consideră că Parlamentul ar trebui să 
numească reprezentanți și în cadrul consiliului de administrație al EFSA;

2. ia act de faptul că declarația comună și abordarea comună nu au un caracter obligatoriu 
din punct de vedere juridic;

3. regretă faptul că Parlamentul, în calitate de garant principal al respectării principiului 
democrației în UE, nu a fost implicat pe deplin în procedura de alegere a noului sediu al 
Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), chestiune care a fost soluționată în cele 
din urmă, în ciuda importanței deciziei, prin tragere la sorți; ia act de faptul că deciziile 
referitoare la stabilirea sediului agențiilor descentralizate trebuie să fie luate respectându-
se pe deplin prerogativele Parlamentului European, în cadrul procedurii legislative 
ordinare, conformă căreia Parlamentul și Consiliul sunt colegiuitori în condiții de 
egalitate; insistă asupra faptului că, în conformitate cu angajamentul Consiliului în această 
privință1, procedura care a fost urmată pentru selectarea noii locații a EMA, o agenție de 
importanță majoră în care perturbările ar fi trebuit menținute la minimum, a fost specifică 
situației, nu constituie un precedent și nu trebuie să fie utilizată din nou;

4. se așteaptă ca prerogativele Parlamentului și ale Consiliului, în calitate de colegiuitori, să 
fie respectate pe deplin în deciziile viitoare referitoare la stabilirea sau schimbarea 
sediului agențiilor; consideră că Parlamentul ar trebui să fie implicat în mod sistematic pe 
parcursul întregului proces legislativ și în condiții de egalitate cu Consiliul și Comisia în 
definirea și ponderarea criteriilor pentru stabilirea sediilor tuturor organismelor și 
agențiilor Uniunii, în mod transparent; subliniază că Parlamentul, Consiliul și Comisia și-
au asumat, în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20162, 
angajamentul de a coopera sincer și transparent și că acordul subliniază principiul 
egalității dintre cei doi colegiuitori, așa cum este consacrat în tratate; subliniază valoarea 
intensificării schimbului de informații, încă din etapele inițiale ale viitoarelor procese 
pentru localizarea agențiilor, subliniind că acest schimb de informații ar facilita 
exercitarea de către cele trei instituții a drepturilor și prerogativelor lor;

5. invită Comisia să furnizeze, până în aprilie 2019, o analiză aprofundată a punerii în 

1 Declarația Consiliului anexată la rezoluția legislativă care însoțește adoptarea Regulamentului UE 2018/... al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește 
stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente.
2 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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aplicare a declarației comune și a abordării comune, în special în ceea ce privește alegerea 
sediului agențiilor descentralizate și creșterea transparenței în guvernarea acestora, pentru 
a iniția revizuirea acestor texte imediat ce membrii noului Parlament își vor prelua funcția;

6. ia act de faptul că declarația comună poate fi un instrument util de consolidare și de 
raționalizare a mecanismelor de gestionare a conflictelor de interese, în special pentru 
agențiile finanțate din taxe; subliniază că agențiile Uniunii ar trebui să își respecte cu 
scrupulozitate sarcinile și ar trebui să se limiteze la mandatele care le-au fost încredințate 
de către Parlament și Consiliu, asigurându-se, în același timp, că toate sarcinile care 
rezultă din cadrul de reglementare sunt îndeplinite integral și în termenul prevăzut;

7. subliniază că, în cazul deciziilor bugetare și în materie de personal privind agențiile 
descentralizate, caracteristicile, sarcinile suplimentare și volumul de muncă al agenției 
trebuie să fie luate în considerare și că posibilele reduceri bugetare și în materie de 
personal nu pot fi efectuate pe baza unei abordări universale; subliniază, de asemenea, că 
este necesar ca, în următorul cadru financiar multianual (CFM), să se țină seama de noile 
priorități în materie de climă, sustenabilitate și protecție a mediului și de sarcinile atribuite 
agențiilor în ceea ce privește punerea sa în aplicare, precum și de nevoile agențiilor care 
traversează evenimente și procese care le-ar putea afecta activitatea, cum ar fi relocarea;

8. ia act de faptul că principiul oportunității de a respecta un echilibru geografic în 
repartizarea sediilor agențiilor și principiul care constă în a acorda prioritate noilor state 
membre în calitate de țări-gazdă, enunțate în declarația comună, nu au fost respectate în 
cazul noilor sedii ale EMA și ABE;

9. subliniază că declarația comună recomandă ca, în cazul în care autoritatea legislativă 
decide să atribuie sarcini suplimentare agențiilor față de propunerea inițială a Comisiei, 
redefinirea priorităților legate de activitățile acestora ar trebui să fie întotdeauna 
considerată o alternativă la acordarea unor resurse suplimentare3; consideră că redefinirea 
priorităților legate de activitățile care intră în domeniul de competență al Agenției 
Europene pentru Medicamente ar trebui, pe cât posibil, evitată, având în vedere că 
misiunea sa principală este protejarea sănătății publice în UE.

3 Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile 
descentralizate, articolul 43.
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