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PASKAIDROJUMS 

 

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir nozīmīga ES decentralizēta aģentūra, kas Eiropas Savienībā 

atbild par zāļu zinātnisko novērtēšanu, uzraudzību un nekaitīguma monitoringu. 

ES veselības un drošības standarti pastāvīgi attīstās, kā rezultātā pieaug pieprasījums pēc 

informācijas un uz riska analīzi un pierādījumiem balstītiem konstatējumiem. 

Tādēļ jo īpaši svarīgs ir un būs arī turpmāk EMA uzdevums sekmēt zāļu novērtēšanas un 

uzraudzības zinātnisko izcilību, tādējādi Eiropas Savienībā uzlabojot sabiedrības un dzīvnieku 

veselību. 

Aģentūra, kas pašlaik atrodas Londonā, ir jāpārvieto saistībā ar Apvienotās Karalistes 

izstāšanos no ES. 2017. gada 22. jūnijā Eiropadomes ietvaros ES27 vadītāji apstiprināja īpašu 

procedūru Aģentūras un EBI pārvietošanai. ES27 ministri balsoja 2017. gada 20. novembra 

Vispārējo lietu padomes sēdē, apstiprinot Aģentūras pārvietošanu un Amsterdamu 

(Nīderlande). 

Eiropas Komisija 2017. gada 29. novembrī saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 

ierosināja leģislatīvu grozījumu Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošanai, prasot līdztiesīgajiem 

likumdevējiem (Eiropas Parlamentam un Padomei) prioritārā kārtā izskatīt šo leģislatīvo 

priekšlikumu, kas attiecas vienīgi uz jaunās Aģentūras mītnes vietas apstiprināšanu izveides 

regulā. 

Nīderlandes piedāvājumā norādīta viena vienīga ēka — Vivaldi ēka (31,855 m²), kurā saskaņā 

ar piedāvājumu līdz 2019. gada 1. aprīlim ir plānots izveidot konferenču centru, kā arī 

atsevišķas darbavietas, un 6 mēnešus vēlāk būs pieejami pārējie birojiem paredzētie stāvi. 

Piedāvājumā arī norādīts, ka no 2019. gada 1. janvāra varēs izmantot pagaidu telpas, līdz viss 

EMA personāls būs pārcēlies uz Vivaldi ēku, un par precīzu plānu ir jāvienojas ar Aģentūru. 

Referents pauž nožēlu, ka Eiropas Parlaments — kas galu galā ir ES pilsoņu pārstāvis —, 

netika pilnībā iesaistīts EMA jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā, ko galu galā 

izraudzījās izlozes kārtībā, lai gan šāds lēmuma ir ļoti nozīmīgs. 

Tādēļ referents plāno ierosināt deklarācijas izstrādi, ko ziņojumam, par ko ENVI komitejai 

jābalso plenārsēdē, pievienotu kā pielikumu, lai grozītu Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Eiropas Komisijas kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām un tam pievienoto 

2012. gadā parakstīto kopīgo nostāju, kas nav saistoša, kā tas norādīts minētajā paziņojumā, 

un pieņemta, neskarot Iestāžu likumdošanas pilnvaras.  

Referents plāno aizstāvēt Eiropas Parlamenta prerogatīvas un uzskata, ka visi lēmumi saistībā 

ar ES struktūru un aģentūru pārvietošanu ir jāpieņem — un juridiski tas ir pareizi — saskaņā 

ar parasto likumdošanas procedūru, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta prerogatīvas, jo 

Eiropas Parlaments un Padome abi ir līdztiesīgi likumdevēji. 


