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Odobravanje primjene i nadzor nad primjenom lijekova koji se rabe u 
humanoj i veterinarskoj medicini ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2018. o Prijedlogu 
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o 
utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom 
lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije 
za lijekove (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2014)0557),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 114. i 168. stavak 4.c Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog 
Parlamentu (C8-0142/2014),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 21. 
siječnja 2015.1,

– nakon savjetovanja s Odborom regija,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
13. lipnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje 
Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0035/2016),

1 SL C 242, 23.7.2015., str. 39.



1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju1;

2. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.

1 Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene 10. ožujka 2016. (Usvojeni tekstovi, 
P8_TA(2016)0088).
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Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. listopada 2018. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) 
br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad 
primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi 
Europske agencije za lijekove, Uredbe (EZ) br. 1901/2006 o lijekovima za pedijatrijsku 
upotrebu i Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu 
primjenu
(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/5.)


