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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Europos vaistų agentūra yra svarbi ES decentralizuota agentūra, atsakinga už vaistų mokslinį 

vertinimą, priežiūrą ir saugos stebėseną Europos Sąjungoje. 

ES sveikatos apsaugos ir saugos poreikiai nuolat keičiasi, dėl ko didėja informacijos poreikis 

bei rizikos vertinimu ir įrodymais pagrįstos perspektyvos poreikis. 

Todėl Europos vaistų agentūros misija skatinti mokslinę kompetenciją vaistų vertinimo bei 

priežiūros procese, siekiant naudos visuomenės ir gyvūnų sveikatai Europos Sąjungoje, yra ir 

išliks ypatingos svarbos uždaviniu. 

Agentūra, šiuo metu esanti Londone, turės būti perkelta dėl JK išstojimo iš ES. 2017 m. 

birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu ES 27 valstybių narių vadovai 

patvirtino specialią procedūrą šiai agentūrai ir Europos bankininkystės institucijai perkelti. 

2017 m. lapkričio 20 d. ES 27 ministrai balsavo Bendrųjų reikalų taryboje ir burtų keliu 

nusprendė būstinę perkelti į Amsterdamą (Nyderlandai). 

2017 m. lapkričio 29 d. Europos Komisija, taikant įprastą teisėkūros procedūrą, pasiūlė 

teisėkūros pakeitimą dėl Europos vaistų agentūros perkėlimo, prašydama teisėkūros 

institucijas (Europos Parlamentą ir Tarybą), suteikti šio teisėkūros pasiūlymo, kuris griežtai 

apsiriboja naujos Agentūros būstinės patvirtinimu steigiamajame reglamente, nagrinėjimui 

pirmenybę. 

Nyderlandų siūlyme minimas Vivaldi pastatas (31 855 m²) kuriame, kaip numatyta 

pasiūlyme, iki 2019 m. balandžio 1 d. bus įrengtas konferencijų centras bei kai kurios darbo 

vietos, kitus biurų aukštus įrengiant ne vėliau kaip po 6 mėnesių. Siūlyme taip pat minimos 

laikinos patalpos, kurias bus galima naudoti nuo 2019 m. sausio 1 d. iki Europos vaistų 

agentūros personalas įsikels į Vivaldi pastatą ir kurių detalūs planai bus patvirtinti susitarus su 

Agentūra. 

Pranešėjas apgailestauja dėl to, kad Europos Parlamentas, taigi ES piliečių atstovai, 

nevisapusiškai dalyvavo Europos vaistų agentūros naujos būstinės atrankos procedūroje, kuri 

galiausiai užbaigta burtų keliu, nepaisant sprendimo svarbos. 

 

Todėl pranešėjas ketina siūlyti prie pranešimo, dėl kurio bus balsuojama Aplinkos, 

visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete bei plenarinio posėdžio metu, parengti 

deklaraciją, kuria bus siekiamą iš dalies pakeisti 2012 m. pasirašytą Europos Parlamento, 

Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų 

agentūrų bei prie jo pridėtą Bendrąjį požiūrį, kurie nėra teisiškai privalomi, kaip tai teigiama 

ir pačiame pareiškime, o dėl jų buvo sutarta nedarant poveikio institucijų teisėkūros galioms.  

Pranešėjas ketina ginti Europos Parlamento prerogatyvas ir mano, kad sprendimai dėl įstaigų 

ir agentūrų vietos teisiniu požiūriu privalo būti priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 

visapusiškai atsižvelgiant į Europos Parlamento išimtines teises, pagal kurias Europos 

Parlamentas ir Taryba vienodomis sąlygomis veikia kaip teisės aktų leidėjai. 


