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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Konstitucionālo jautājumu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā kopīgais paziņojums un vienotā pieeja nav juridiski saistoši dokumenti un tika 
pieņemti, neskarot iestāžu likumdošanas pilnvaras,

1. uzskata, ka Parlamenta ieceltajiem pārstāvjiem ir nozīmīga loma valdes sanāksmēs, jo 
viņi, pārstāvot Savienības pilsoņus, pastiprina demokrātiskās kontroles nozīmi un 
nodrošina pārredzamāku pārvaldību; uzskata, ka kopīgajā paziņojumā nevajadzētu 
norādīt, cik daudz locekļu Parlamentam būtu jāieceļ; uzskata, ka Parlamentam būtu arī 
jāieceļ pārstāvji EFSA valdē;

2. norāda, ka kopīgais paziņojums un vienotā pieeja nav juridiski saistoši dokumenti;

3. pauž nožēlu par to, ka Parlaments kā vadošais demokrātijas principa garantētājs Eiropas 
Savienībā netika pilnībā iesaistīts Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) jaunās atrašanās vietas 
izraudzīšanās procedūrā un ka jautājums galu galā tika atrisināts izlozes kārtībā, 
neraugoties uz lēmuma svarīgumu; norāda, ka lēmumi par decentralizēto aģentūru 
atrašanās vietām ir jāpieņem, pilnībā respektējot Eiropas Parlamenta prerogatīvas un 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, kurā Parlaments un Padome ir vienlīdzīgi 
likumdevēji; uzstāj, ka saskaņā ar Padomes apņemšanos šajā sakarā1 procedūra, kas tika 
ievērota, lai izraudzītos EMA jauno atrašanās vietu (EMA ir nozīmīga aģentūra, kuras 
darbībā traucējumiem vajadzētu būt minimālā līmenī), bija situācijai specifiska, tā 
neradīja precedentu un to vairs nevajadzētu izmantot;

4. sagaida, ka turpmāk, pieņemot lēmumus par aģentūru atrašanās vietu vai pārcelšanas 
vietu, tiks pilnībā ievērotas abu likumdevēju — Parlamenta un Padomes — prerogatīvas; 
uzskata, ka Parlamentam visā likumdošanas procesā pārredzamā veidā vajadzētu būt 
sistemātiski un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Komisijai un Padomei iesaistītam 
kritēriju noteikšanā un izvērtēšanā attiecībā uz visu Savienības iestāžu un aģentūru 
atrašanās vietu; norāda, ka 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu2 Parlaments, Padome un Komisija apņēmās sadarboties lojāli un 
pārredzami un ka nolīgumā ir uzsvērts abu likumdevēju vienlīdzības princips, kā 
paredzēts Līgumos; uzsver, ka turpmākajos ar aģentūru atrašanās vietu noteikšanu 
saistītajos procesos vērtīga ir uzlabota informācijas apmaiņa jau pašā sākumposmā, 
akcentējot, ka šāda agrīna informācijas apmaiņa atvieglotu trijām iestādēm īstenot to 
tiesības un prerogatīvas;

5. aicina Komisiju līdz 2019. gada aprīlim veikt padziļinātu analīzi par kopīgā paziņojuma 
un vienotās pieejas īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz decentralizēto aģentūru atrašanās 
vietām un pārredzamības palielināšanu to pārvaldībā, lai veiktu šo tekstu pārskatīšanu, 

1 Normatīvās rezolūcijas pielikumā iekļauts Padomes paziņojums saistībā ar jauno Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras 
atrašanās vietu.
2 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
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tiklīdz nākamā Parlamenta sasaukuma deputāti sāks pildīt savus pienākumus;

6. norāda, ka kopīgais paziņojums var būt par lietderīgu līdzekli, lai stiprinātu un 
racionalizētu mehānismus, kas paredzēti interešu konfliktu risināšanai, jo īpaši no maksām 
finansētās aģentūrās; uzsver, ka Savienības aģentūrām būtu jānodrošina, ka visi uzdevumi, 
kas izriet no tiesiskā regulējuma, tiek veikti pilnībā un noteiktajā termiņā, taču vienlaikus 
rūpīgi jāievēro savi pienākumi un nav jāpārsniedz Parlamenta un Padomes piešķirtās 
pilnvaras;

7. uzsver, ka ar decentralizētām aģentūrām saistītu budžeta lēmumu un personāla darbā 
pieņemšanas lēmumu gadījumā ir jāņem vērā aģentūras specifika, papildu uzdevumi un 
darba slodze un ka par iespējamiem budžeta un personāla samazinājumiem nevar lemt, 
vadoties pēc viena vienīga modeļa; turklāt uzsver, ka ir jāņem vērā nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) ietvertās jaunās prioritātes klimata, ilgtspējas un vides aizsardzības 
jomā, konkrētām aģentūrām piešķirtie uzdevumi to īstenošanai, kā arī to aģentūru 
vajadzības, kurās notiek to darbību traucējoši pasākumi un procesi, piemēram, pārcelšana;

8. norāda, ka EMA un EBA gadījumā netika ņemti vērā tādi kopīgajā paziņojumā izklāstītie 
principi kā aģentūru atrašanās vietu ģeogrāfiskā sadalījuma vēlamības princips un princips 
piešķirt prioritāti jaunajām dalībvalstīm kā uzņēmējām dalībvalstīm;

9. norāda, ka kopīgajā paziņojumā ieteikts — likumdevējai iestādei, lemjot par tādu 
uzdevumu piešķiršanu aģentūrām, kuri salīdzinājumā ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu 
uzskatāmi par papildu uzdevumiem, kā alternatīva papildu resursu piešķiršanai vienmēr 
būtu jāapsver aģentūru darbību prioritāšu mainīšana1; uzskata, ka pēc iespējas vairāk 
jāizvairās mainīt Eiropas Zāļu aģentūras kompetencē esošās darbību prioritātes, jo tās 
pamatuzdevums ir aizsargāt sabiedrības veselību ES;

1 Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas Kopīgais paziņojums par decentralizētām aģentūrām, 
43. punkts
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