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Grozījums Nr.  15 

Giovanni La Via 

PPE grupas vārdā 

Biljana Borzan 

S&D grupas vārdā 

Frédérique Ries 

ALDE grupas vārdā 

Kateřina Konečná 

GUE/NGL grupas vārdā 

Margrete Auken 

Verts/ALE grupas vārdā 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vieta 

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD) 

Regulas priekšlikums 

Paziņojums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 “PAPILDINĀJUMS REGULAI 2018/... 

 EIROPAS PARLAMENTA 

PAZIŅOJUMS 

 Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka 

netika pilnībā ņemta vērā Parlamenta kā 

līdztiesīga likumdevēja loma, jo 

Parlamentu neiesaistīja Eiropas Zāļu 

aģentūras jaunās atrašanās vietas 

izraudzīšanās procedūrā. 

 Eiropas Parlaments vēlas atgādināt par 

savām prerogatīvām, kas tam ir kā 

līdztiesīgam likumdevējam, un prasa 

saistībā ar struktūru un aģentūru 

atrašanās vietu pilnībā ievērot parasto 

likumdošanas procedūru. 

 Kā vienīgā tieši ievēlētā Savienības 

institūcija un Savienības pilsoņu pārstāvis 

Parlaments ir pirmais demokrātijas 



 

AM\1148458LV.docx  PE616.123v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

principa ievērošanas garants Savienībā. 

 Eiropas Parlaments nosoda jaunās 

atrašanās vietas izraudzīšanai piemēroto 

procedūru, kurā Parlamentam de facto 

liedza īstenot savas prerogatīvas, jo 

Parlaments netika efektīvi iesaistīts šajā 

procesā, taču tagad no Parlamenta 

sagaida, ka tas vienkārši apstiprinās 

jauno izraudzīto atrašanās vietu saskaņā 

ar parasto likumdošanas procedūru. 

 Eiropas Parlaments atgādina, ka Eiropas 

Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes 

un Eiropas Komisijas 2012. gadā 

parakstītajam Kopīgajam paziņojumam 

par decentralizētajām aģentūrām 

pievienotā Vienotā pieeja juridiski nav 

saistoša, kā tas paziņojumā arī norādīts, 

un ka to pieņēma, neskarot iestāžu 

likumdošanas pilnvaras. 

 Tāpēc Eiropas Parlaments prasa, lai 

aģentūru jauno atrašanās vietu 

izraudzīšanās procedūra tiktu pārskatīta 

un lai šādā veidā to vairs nekad 

nepiemērotu. 

 Visbeidzot, Eiropas Parlaments vēlas arī 

atgādināt, ka 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu1 trīs iestādes 

apņēmās īstenot pilnīgu un pārredzamu 

sadarbību, vienlaikus ievērojot abu 

likumdevēju līdztiesību, kā nostiprināts 

Līgumos. 

 __________________ 

1 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.” 

Or. en 

 

 


