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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker skupna izjava in skupni pristop nista pravno zavezujoča in sta bila dogovorjena brez 
poseganja v zakonodajna pooblastila institucij;

1. meni, da imajo predstavniki, ki jih je imenoval Parlament, pomembno vlogo na sejah 
upravnega odbora, saj krepijo legitimno vlogo Parlamenta pri demokratičnem nadzoru v 
imenu državljanov Unije in zagotavljajo bolj pregledno upravljanje; meni, da v skupni 
izjavi ne bi smelo biti navedeno, koliko članov lahko Parlament imenuje; meni, da bi 
moral Parlament imenovati predstavnike tudi v upravni odbor agencije EFSA;

2. ugotavlja, da skupna izjava in skupni pristop nista pravno zavezujoča;

3. obžaluje, da Parlament kot glavni porok za spoštovanje načela demokratičnosti v EU ni 
bil v celoti vključen v postopek izbire nove lokacije sedeža za Evropsko agencijo za 
zdravila (EMA), ki je bil na koncu kljub pomembnosti odločitve izbrana z žrebom; 
ugotavlja, da je treba odločitve v zvezi z lokacijo sedeža decentraliziranih agencij 
sprejeti ob polnem upoštevanju pristojnosti Parlamenta in po rednem zakonodajnem 
postopku, v skladu s katerim sta Parlament in Svet enakopravna sozakonodajalca; 
vztraja, da se je Svet v zvezi s postopkom, s katerim je bila izbrana lokacija novega 
sedeža za agencijo EMA (ključno agencijo, katere delovanje bi moralo biti čim manj 
moteno) zavezal1, da je bil specifičen za ta primer, ne predstavlja precedensa in se v 
prihodnje ne bo smel več uporabljati;

4. pričakuje, da bodo v prihodnjih odločitvah o sedežu ali selitvi agencij v celoti 
upoštevane pristojnosti Parlamenta in Sveta kot sozakonodajalcev; meni, da bi moral 
Parlament v celotnem zakonodajnem postopku sistematično in enakopravno sodelovati s 
Svetom in Komisijo za pregledno opredelitev in določitev meril za izbiro lokacije 
sedeža vseh organov in agencij Unije; opozarja, da so se Parlament, Svet in Komisija v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje2

zavezali, da bodo lojalno in pregledno sodelovali, opozarja tudi, da je v sporazumu 
poudarjeno načelo enakovrednosti obeh sozakonodajalcev, kakor je določeno v 
Pogodbah; poudarja, kako pomembna je boljša izmenjava informacij od začetnih faz 
prihodnjih postopkov za lokacijo agencij, pri čemer poudarja, da bi tri institucije s 
takšno zgodnjo izmenjavo informacij lažje uveljavljale svoje pravice in pristojnosti;

5. poziva Komisijo, naj do aprila 2019 pripravi poglobljeno analizo izvajanja skupne 
izjave in skupnega pristopa, zlasti glede lokacije sedeža decentraliziranih agencij in 
večje preglednosti pri njihovem upravljanju, da bi lahko začeli s pregledom teh besedil, 
ko bodo poslanci naslednjega Parlamenta nastopili svoj mandat;

6. ugotavlja, da je lahko skupna izjava koristno orodje za krepitev in poenostavitev 

                                               
1 Izjava Sveta, priložena zakonodajni resoluciji ob sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 
2018/… o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila.
2 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
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mehanizmov za obravnavo nasprotja interesov, zlasti za agencije, financirane s 
pristojbino; poudarja, da bi morale agencije Unije zagotoviti, da se vse naloge, ki 
izhajajo iz regulativnega okvira, izvedejo v celoti in v roku, hkrati pa bi se morale 
strogo držati svojih nalog in ne bi smele preseči pooblastil, ki sta jim jih dodelila 
Parlament in Svet;

7. poudarja, da je treba pri proračunskih in kadrovskih odločitvah v zvezi z 
decentraliziranimi agencijami upoštevati posebnosti, dodatne naloge in delovno 
obremenitev agencije in da se za morebitno zmanjšanje proračunskih in kadrovskih 
virov ne sme uporabiti enotna rešitev; poudarja tudi, da je treba upoštevati nove 
prednostne naloge na področju podnebja, trajnosti in varstva okolja v sklopu 
naslednjega večletnega finančnega okvira ter naloge, dodeljene posameznim agencijam 
za njegovo izvedbo, pa tudi potrebe agencij, v katerih je prišlo do okoliščin in procesov 
(kot je selitev), zaradi katerih bi njihovo delovanje lahko bilo moteno;

8. ugotavlja, da načeli želje po enakomerni geografski porazdelitvi sedežev agencij in da 
se pri razdelitvi sedežev agencij da prednost novim državam članicam, kot je navedeno 
v skupni izjavi, v primeru novih sedežev za agenciji EMA in EBA nista bili spoštovani;

9. poudarja, da je v skupni izjavi priporočeno, da bi bilo treba – če zakonodajni organ 
sklene agencijam dodeliti dodatne naloge, poleg tistih iz prvotnega predloga Komisije –
vedno razmisliti tudi o tem, da se ponovno določijo prednostne naloge agencij, in ne 
samo, da se jim odobrijo dodatni viri1; meni, da bi se bilo treba čim bolj izogibati 
ponovni določitvi prednostnih nalog, ki so v pristojnosti Evropske agencije za zdravila, 
saj je njena glavna naloga varovati javno zdravje v EU.

                                               
1 Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah, 
odstavek 43.
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