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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0131),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 46. un 
48. pantu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0118/2018),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 46. un 48. 
pantu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas Riksdāgs un 
kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 20. septembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 9. oktobra atzinumu2,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 
Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 21. februāra vēstulē 
pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, 

1 OV C 440, 6.12.2018., 128. lpp.
2 OV C 461, 21.12.2018., 16. lpp.



Transporta un tūrisma komitejas, Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus 
(A8-0391/2018),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. apstiprina Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas 
pievienots šīs rezolūcijas pielikumā un kurš tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša L sērijas izdevumā, kas sekos izdevumam, kurā tiks publicēts galīgais 
leģislatīvais akts;

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.



P8_TC1-COD(2018)0064

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko izveido Eiropas 
Darba iestādi, groza Regulas (EK) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 un (ES) 2016/589 un 
atceļ Lēmumu (ES) 2016/344

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/1149.)



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīmē, ka Eiropas Darba iestādes (EDI) mītnes 

atrašanās vietas izraudzīšanās process šīs iestādes izveides regulas pieņemšanas laikā netika 

pabeigts. 

Atgādinot apņemšanos nodrošināt patiesu un pārredzamu sadarbību un atgādinot par 

Līgumiem, trīs iestādes atzīst, ka ir ļoti svarīgi veikt informācijas apmaiņu jau sākotnējos EDI 

mītnes atrašanās vietas izraudzīšanās procesa posmos.

Šāda agrīna informācijas apmaiņa trim iestādēm atvieglotu to tiesību īstenošanu saskaņā ar 

Līgumiem un izmantojot attiecīgās procedūras.

Eiropas Parlaments un Padome pieņem zināšanai Komisijas nodomu veikt jebkādus 

atbilstošus pasākumus, lai dibināšanas regulā paredzētu noteikumus par EDI mītnes atrašanās 

vietu, un nodrošināt, ka EDI darbojas autonomi saskaņā ar minēto regulu.


