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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže spoločné vyhlásenie a spoločný prístup sú právne nezáväzné a boli dohodnuté bez 
toho, aby boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií;

1. domnieva sa, že zástupcovia vymenovaní Parlamentom zohrávajú  na schôdzach správnej 
rady dôležitú úlohu, pretože posilňujú legitímnu úlohu Parlamentu spočívajúcu v 
demokratickej kontrole tým, že zastupujú občanov Únie, a prispievajú k zvýšeniu 
transparentnosti riadenia; zastáva názor, že v spoločnom vyhlásení by nemalo byť 
uvedené, koľko členov by mal mať Parlament možnosť vymenovať; domnieva sa, že 
Parlament by mal tiež vymenúvať zástupcov v správnej rade EFSA;

2. poznamenáva, že spoločné vyhlásenie a spoločný prístup majú právne nezáväzný 
charakter;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Parlament ako hlavný garant rešpektovania zásady 
demokracie v EÚ nebol v plnej miere zapojený do postupu výberu nového sídla Európskej 
agentúry pre lieky (EMA), ktorý bol i napriek dôležitosti tohto rozhodnutia uzavretý 
losovaním; konštatuje, že rozhodnutia týkajúce sa sídiel decentralizovaných agentúr sa 
musia prijímať pod podmienkou úplného dodržania výsad Európskeho parlamentu v rámci 
riadneho legislatívneho postupu, pričom Parlament a Rada sú rovnocennými 
spoluzákonodarcami; trvá na tom, že v súlade so záväzkom Rady v tejto oblasti1 bol 
postup, ktorý sa uplatnil pri výbere nového sídla EMA – agentúry s mimoriadnym 
významom, kde malo byť akékoľvek narušenie jej činnosti len minimálne, špecifický len 
pre danú situáciu a nepredstavuje precedens ani sa nesmie znovu použiť;

4. očakáva, že v budúcnosti sa pri rozhodovaní o umiestnení alebo premiestnení sídiel 
agentúr budú v plnej miere rešpektovať právomoci Parlamentu i Rady ako 
spoluzákonodarcov; domnieva sa, že Parlament by mal byť počas celého legislatívneho 
procesu systematicky a za rovnakých podmienok ako Rada a Komisia zapojený 
do definovania a stanovovania váhy kritérií na výber sídla všetkých orgánov a agentúr 
Únie, a to transparentným spôsobom; poukazuje na to, že Parlament, Rada a Komisia sa v 
medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva 13. apríla 20162 zaviazali k lojálnej a 
transparentnej spolupráci a že dohoda zdôrazňuje zásadu rovnosti oboch 
spoluzákonodarcov, ako je zakotvená v zmluvách; zdôrazňuje význam posilnenej výmeny 
informácií od počiatočných fáz budúcich postupov týkajúcich sa umiestnenia agentúr a 
zdôrazňuje, že takáto skorá výmena informácií by všetkým trom inštitúciám uľahčila 
uplatňovanie ich práv a výsad;

5. vyzýva Komisiu, aby do apríla 2019 predložila podrobnú analýzu vykonávania 
spoločného vyhlásenia a spoločného prístupu, najmä pokiaľ ide o sídla decentralizovaných 
agentúr a posilnenie transparentnosti v ich riadení, s cieľom iniciovať revíziu týchto 

                                               
1 Vyhlásenie Rady uvedené v prílohe k legislatívnemu uzneseniu sprevádzajúcemu prijatie nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/...,  ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o 
umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky.
2 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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textov hneď po tom, ako sa poslanci nového Parlamentu ujmú svojej funkcie;

6. poznamenáva, že spoločné vyhlásenie môže byť užitočným nástrojom na posilnenie a 
zjednodušenie mechanizmov určených na riešenie konfliktu záujmov, a to najmä pre 
agentúry financované z poplatkov; zdôrazňuje, že agentúry Únie síce musia zabezpečiť 
vykonávanie všetkých úloh vyplývajúcich z regulačného rámca v plnej miere 
a v stanovenej lehote, ale zároveň by sa mali dôsledne pridŕžať svojich úloh a nemali by 
prekročiť rámec mandátu, ktorým ich poverili Parlament a Rada;

7. zdôrazňuje, že v prípade rozpočtových a personálnych rozhodnutí týkajúcich sa 
decentralizovaných agentúr sa musia zohľadniť špecifiká, mimoriadne úlohy a pracovné 
zaťaženie konkrétnej agentúry a že pri prípadných rozpočtových a personálnych škrtoch 
nemožno uplatniť jednotné riešenie; okrem toho zdôrazňuje, že v rámci budúceho 
viacročného finančného rámca (VFR) treba zohľadniť nové priority v oblasti klímy, 
udržateľnosti a ochrany životného prostredia a úlohy pridelené jednotlivým agentúram s 
ohľadom na jeho vykonávanie, ako aj potreby agentúr, ktoré sa musia vyrovnávať s 
udalosťami alebo prechádzajú procesmi, ktoré by mohli narušiť ich činnosť, ako je 
napríklad premiestnenie;

8. konštatuje, že v prípade nových sídiel agentúr EMA a EBA nebola dodržaná zásada 
potreby geograficky vyváženého rozmiestnenia sídiel agentúr a uprednostnenia nových 
členských štátov ako hostiteľov, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení;

9. poukazuje na to, že v spoločnom vyhlásení sa odporúča, aby sa v prípade, že sa 
legislatívny orgán rozhodne prideliť agentúram v porovnaní s pôvodným návrhom 
Komisie ďalšie úlohy, vždy zvážila zmena priorít ich činností ako alternatíva k prideleniu 
dodatočných zdrojov3; domnieva sa, že by sa malo v čo najvyššej možnej miere zabrániť 
zmene priorít činností, ktoré sú v kompetencii Európskej agentúry pre lieky, keďže jej 
hlavným poslaním je chrániť verejné zdravie v EÚ.

                                               
3 Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, 
článok 43.
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