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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Konstitucinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi bendras pareiškimas ir bendras požiūris yra teisiškai neįpareigojantys ir dėl jų 
buvo susitarta nepažeidžiant institucijų teisėkūros įgaliojimų;

1. mano, kad Parlamento paskirti atstovai valdančiosios tarybos posėdžiuose atlieka svarbų 
vaidmenį, nes jie sustiprina teisėtą Parlamento atliekamą demokratinės priežiūros 
vaidmenį, atstovaudami Sąjungos piliečiams, ir užtikrina skaidresnį valdymą; laikosi 
nuomonės, kad bendrame pareiškime neturėtų būti nurodyta, kiek narių Parlamentas turėtų 
galėti skirti; mano, kad Parlamentas turėtų skirti atstovus ir į EFSA valdančiąją tarybą;

2. pažymi, kad bendras pareiškimas ir bendras požiūris yra teisiškai neįpareigojantys;

3. apgailestauja, kad Parlamentas, kaip pirmutinis pagarbos demokratijos principui ES 
garantas, nebuvo visapusiškai įtrauktas į naujosios Europos vaistų agentūros (EMA) 
būstinės vietos išrinkimo procedūrą – galiausiai ši procedūra, nepaisant sprendimo 
svarbos, baigta vietą išrinkus burtų keliu; pažymi, kad sprendimai dėl decentralizuotų 
agentūrų vietos turi būti priimami visapusiškai paisant Europos Parlamento prerogatyvų 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, kurią taikant Parlamentas ir Taryba veikia kaip 
lygiavertės teisėkūros institucijos; primygtinai pabrėžia, kad, atsižvelgiant į Tarybos 
įsipareigojimus šiuo klausimu1, Europos vaistų agentūros – itin svarbios agentūros, kurios 
veiklos trikdžiai turėjo būti sumažinti iki minimumo – naujos būstinės vietos išrinkimo 
procedūra buvo pritaikyta atsižvelgiant į specifinę situaciją, ji nesukuria precedento ir 
neturi pasikartoti; 

4. tikisi, kad priimant būsimus sprendimus dėl agentūrų būstinės vietos nustatymo ar keitimo 
bus visapusiškai gerbiamos abiejų teisėkūros institucijų – Parlamento ir Tarybos – 
prerogatyvos; mano, kad skaidriai apibrėžiant visų Sąjungos įstaigų ir agentūrų vietos 
nustatymo kriterijus ir jų lyginamąjį svorį Parlamentas turėtų sistemiškai dalyvauti visą 
teisėkūros procesą vienodomis sąlygomis su Komisija ir Taryba; pažymi, kad 
Parlamentas, Taryba ir Komisija 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime 
dėl geresnės teisėkūros2 įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti ir kad susitarime 
pabrėžiamas abiejų teisėkūros institucijų lygybės principas, įtvirtintas Sutartyse; pažymi, 
kad svarbu daugiau keistis informacija nuo pat būsimų procesų, susijusių su agentūrų 
vietos parinkimu, pradžios, pabrėždamas, kad anksti pradėjus keistis informacija šioms 
trims institucijoms būtų lengviau naudotis savo teisėmis ir prerogatyvomis;

5. ragina Komisiją ne vėliau kaip 2019 m. balandžio mėn. pateikti išsamią bendro 
pareiškimo ir bendro požiūrio įgyvendinimo analizę, visų pirma susijusią su 
decentralizuotų agentūrų būstinių vietos parinkimu ir skaidrumo valdant šias agentūras 
didinimu, kad peržiūra būtų pradėta ėmus dirbti kitos kadencijos Parlamentui;

1 Tarybos deklaracija, įtraukta į teisėkūros rezoliucijos, pateiktos priimant Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų 
agentūros būstinės vietos, priedą.
2 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
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6. pažymi, kad bendras pareiškimas gali būti naudinga priemonė siekiant stiprinti ir 
racionalizuoti priemones interesų konfliktams spręsti, visų pirma iš mokesčių 
finansuojamų agentūrų atveju; pabrėžia, jog Sąjungos agentūros, užtikrindamos, kad visi 
su reglamentavimo sistema susiję uždaviniai būtų visapusiškai ir laiku įgyvendinti, turėtų 
griežtai laikytis savo užduočių ir neviršyti joms Parlamento ir Tarybos suteiktų įgaliojimų;

7. pabrėžia, kad priimant sprendimus dėl decentralizuotų agentūrų biudžeto ir personalo,  
reikia atsižvelgti į agentūros specifiką, papildomas užduotis ir darbo krūvį, ir kad galimas 
biudžeto ir darbuotojų skaičiaus mažinimas negali būti vykdomas visais atvejais laikantis 
vienodo modelio; be to, pabrėžia, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) 
reikia atsižvelgti į naujus klimato, tvarumo bei aplinkos apsaugos prioritetus ir į 
konkrečioms agentūroms numatytas užduotis, susijusias su jos įgyvendinimu, taip pat į 
agentūrų, kuriose vyksta įvykiai ir procesai, galintys sutrikdyti jų veiklą, kaip antai 
būstinės vietos keitimas, poreikius;

8. pažymi, kad renkant naują EMA ir EBA būstinės vietą nebuvo laikomasi bendrame 
pareiškime nustatytų principų: kad skirstant agentūrų būstinių vietas būtų užtikrinama 
geografinė pusiausvyra ir kad pirmenybė būtų teikiama naujosioms valstybėms narėms;

9. pažymi, jog bendrame pareiškime nurodyta, kad teisėkūros institucijai nusprendus 
agentūroms skirti papildomų užduočių, palyginti su pirminiu Komisijos pasiūlymu, jos 
veiklos prioritetų peržiūrėjimas visada turėtų būti laikomas papildomų išteklių suteikimo 
alternatyva1; mano, kad, jei tik įmanoma, reikėtų vengti peržiūrėti veiklos, patenkančios į 
Europos vaistų agentūros kompetencijos sritį, prioritetus, nes pagrindinė agentūros 
misija – saugoti visuomenės sveikatą ES.

1 Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų 43 
straipsnis.
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