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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par stratēģiju regulatīvo aģentūru institucionālo aspektu noteikšanai nākotnē
(2008/2103(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas aģentūras — turpmākā virzība” 
(COM(2008)0135),

– ņemot vērā tā 2004. gada 13. janvāra rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Par Eiropas 
regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem”1,

– ņemot vērā iestāžu nolīguma projektu par Eiropas regulatīvo aģentūru darbības 
pamatprincipiem (COM(2005)0059),

– ņemot vērā tā 2005. gada 1. decembra rezolūciju attiecībā uz Komisijas priekšlikumu par 
Iestāžu nolīgumu Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipu noteikšanai2,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas un Budžeta komitejas kopīgi iesniegto 
jautājumu Padomei, uz ko sniedz mutisku atbildi, un Padomes atbildi, kas sniegta 
2005. gada 15. novembra sanāksmē (O-0093/05),

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja 2008. gada 7. maija vēstuli Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam un Padomes toreizējam priekšsēdētājam par atbalstu iestāžu darba grupas 
izveidei politiskā līmenī,

– ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2008. gada 17. aprīļa lēmumu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Budžeta 
kontroles komitejas, Ekonomikas un monetārā komitejas un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā Komisijas un Parlamenta centieni ar nolūku noteikt juridiski saistošus Eiropas 
regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipus nav devuši rezultātu;

B. tā kā ar 2005. gada 25. februārī ierosināto iestāžu nolīgumu nav panākts būtisks progress, 
jo to noraidīja iestādes un politiskā ziņā pret to iebilda Padome, un tā kā Komisija nolēma 
atcelt savu priekšlikumu par iestāžu nolīgumu un aizstāt to ar aicinājumu risināt iestāžu 
dialogu, kā rezultātā izstrādātu vienotu pieeju;

C. atzīmējot, ka, lai arī sākotnēji regulatīvās aģentūras var pielīdzināt „mikroiestādēm”, tām 
tomēr ir „makrosekas” no Eiropas pārvaldes aspekta;

                                               
1 OV C 92 E, 16.4.2004., 119. lpp.
2 OV C 285 E, 22.11.2006., 123. lpp.
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D. uzskatot, ka joprojām ir jānosaka vismaz galvenās regulatīvo aģentūru strukturālās 
iezīmes, lai tādējādi tās kļūtu par Eiropas Savienībā atzītu parainstitucionālo parametru;

E. apsverot Komisijas nostāju, atbilstīgi kurai tā piedāvā izveidot iestāžu darba grupu, kas 
būs kompetenta noteikt regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipus, kā arī visu ES 
struktūru attiecīgās pilnvaras saistībā ar šīm aģentūrām;

F. tā kā Komisijai ir jāveic regulatīvo aģentūru horizontālā novērtēšana līdz 2009.–
2010. gadam un iespējami drīzāk Eiropas Parlamentā un Padomē jāiesniedz ziņojums par 
šī novērtējuma secinājumiem;

G. atzinīgi vērtējot Komisijas lēmumu neierosināt jaunu aģentūru izveidi, kamēr iestāžu 
darba grupa nebūs pabeigusi savu darbu;

H. aicinot Komisiju neatkāpties no tā iestāžu nolīguma pamatnostādnēm, ko 2005. gadā 
ierosināja par grozījumiem, kas veicami galvenajos tiesību aktos, kuri regulē pašreizējo 
regulatīvo aģentūru darbību, lai tās spētu nodrošināt atbilstību jaunajai pieejai;

I. uzsverot, ka patlaban jau ir ieviests vienots regulējums1 saistībā ar regulatīvajām 
aģentūrām, kurām ir noteikts uzdevums noteiktā termiņā īstenot Kopienas programmu 
pārvaldību,

1. uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir teicama iniciatīva, un pauž gatavību ar savu 
pārstāvju palīdzību piedalīties iestāžu darba grupas darbā, bet uzskata, ka „vienotā pieeja” 
tomēr pārsniedz tā cerības attiecībā uz iestāžu nolīguma noslēgšanu;

2. aicina Padomi sniegt konstruktīvu ieguldījumu šīs darba grupas darbā;

3. lūdz Komisijai un Padomei iespējami drīzāk kopā ar Eiropas Parlamentu izstrādāt iestāžu 
grupas darba programmu, lai šī grupa savu darbu varētu sākt 2008. gada rudenī;

4. uzskata, ka iestāžu grupas darba programmā jo īpaši jāparedz:

– precizēt jomas, attiecībā uz kurām jāveic horizontālais novērtējums, kas Komisijai 
jāīsteno līdz 2009. gada beigām;

– noteikt objektīvus kritērijus, kas ļautu novērtēt aģentūru izveides nepieciešamību, 
ņemot vērā iespējamos aizstāšanas risinājumus;

– novērtēt aģentūru darbu un to sasniegtos rezultātus, ietverot ārējo novērtējumu, jo 
īpaši attiecībā uz izmaksu un ieguvumu analīzi;

– vajadzības gadījumā novērtēt zaudētos ieguvumus, ja tādi radušies saistībā ar konkrētu 
regulatīvo aģentūru atsevišķām darbībām, nevis Komisijas dienestiem;

– veikt pasākumus, kuru mērķis ir palielināt aģentūru pārredzamību, jo īpaši attiecībā uz 
to galveno strukturālo iezīmju salīdzināšanu;

                                               
1 Padomes 2002. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām 
uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus (OV L 11, 16.1.2003., 1. lpp.).
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– noteikt ierobežojumus saistībā ar aģentūru autonomiju un attiecībā uz tām veikto 
kontroli, un jo īpaši Komisijas atbildības veidu un apjomu attiecībā uz šo aģentūru 
attiecīgajām darbībām, protams, ņemot vērā to, ka tas, cik lielā mērā Komisijai ir 
jāsagatavo pārskati, nedrīkstētu pārsniegt to, cik lielā mērā tā var konkrēti ietekmēt 
aģentūru darbību;

– iecelt pārstāvjus kontroles mehānismos, ar kuriem saistībā Padomei un Komisijai 
jānovērtē aģentūras, kā arī veikt kandidātu uzklausīšanu kompetentajā Eiropas 
Parlamenta komitejā;

– iecelt aģentūru izpildstruktūras, jo īpaši to direktorus, kā arī precizēt Eiropas 
Parlamenta lomu šajā saistībā;

5. ņem vērā Komisijas nostāju, kam atbilstīgi regulatīvo aģentūru izveide, kurai vienmēr 
jānotiek ar Eiropas Parlamenta līdzdalību, ir dalībvalstu sadarbības izpausme, ko cita 
starpā nosaka sadarbspēja un pilnvaru īstenošana, ar nosacījumu, ka šīs pilnvaras 
nedrīkst piešķirt tikai un vienīgi Kopienas struktūrām, jo tas varētu izraisīt iebildumus 
saistībā ar centrālismu;

6. aicina Komisiju un Padomi kopā ar Eiropas Parlamentu strādāt pie tā, lai izveidotu 
skaidru, kopēju un saskaņotu redzējumu par aģentūru turpmāko lomu Eiropas 
Savienības pārvaldē;

7. uzskata, ka „vienoto pamatprincipu” prioritātei, kas jānosaka, lai panāktu saskaņotību 
iestāžu starpā, jāparedz šo principu piemērošanas racionalizācija un regulatīvo 
aģentūru pievienotās vērtības optimizācija, par lielākas pārredzamības nosacījumiem 
nosakot pamanāmu demokrātisko kontroli un lielāku efektivitāti;

8. uzskata, ka ir jāievieš kopēji obligātie noteikumi un principi attiecībā uz visu 
regulatīvo aģentūru struktūru, darbību un kontroli, neatkarīgi no šo aģentūru rakstura;

9. uzskata, ka atšķirības aģentūru struktūrā un darbībā noteikti liek uzdot nopietnus 
jautājumus par regulatīvajiem parametriem, labu pārvaldību un iestāžu tuvināšanos 
saistībā ar centralizāciju un decentralizāciju;

10. uzskata, ka jaunu aģentūru iespējamajai izveidei katrā gadījumā jānotiek hronoloģiskā 
secībā pēc pašreizējā finansēšanas perioda beigām jeb pēc 2013. gada, un ir 
jānoskaidro, vai tās Komisijas saistības, kas paredz nevirzīt tālāk priekšlikumus par 
jauno regulatīvo aģentūru izveidi, jāattiecina arī uz patlaban atliktajiem diviem 
priekšlikumiem enerģētikas un telekomunikāciju jomā;

11. uzsver nepieciešamību ieviest parlamentāro kontroli attiecībā uz regulatīvo aģentūru 
izveidi un darbību, kuras pamatā jo īpaši jānosaka, ka:

– aģentūrām pašām Eiropas Parlamentā jāiesniedz gada pārskats;

– ir iespēja direktoru viņa iecelšanas procedūras laikā uzaicināt uz Eiropas 
Parlamenta kompetento komiteju; un 
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– Eiropas Parlaments sniedz atzinumu par to aģentūru budžetu izpildes 
pareizību, kuras saņem Kopienas atbalstu;

12. aicina Komisiju laikus, pirms ierosinātā 2009.–2010. gada, iesniegt secinājumus par 
regulatīvo aģentūru horizontālo novērtējumu, lai iestāžu darba grupa varētu ņemt vērā 
šos secinājumus;

13. lūdz priekšsēdētājam un Priekšsēdētāju konferencei jautājumu par Komisijas 
ierosinātās darba grupas izveidi noteikt par prioritāru;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām.
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PASKAIDROJUMS

Ievadvārdi

Pēdējā laikā mēs varam novērot, ka gan Eiropas, gan valsts līmenī ievērojami palielinās 
regulatīvo aģentūru skaits. Starp abiem atskaites līmeņiem ir gan līdzības, gan atšķirības. 
Saistībā ar Eiropas un valsts līmenī esošajām atšķirībām šo aģentūru struktūrā un darbībā 
rodas nopietni jautājumi, kas attiecas uz regulatīvajiem parametriem, labu pārvaldību un 
iestāžu tuvināšanos saistībā ar centralizāciju un decentralizāciju. Parlamentārās leģitimācijas 
apjoms ir viena no galvenajām atšķirībām starp valsts un Eiropas regulatīvajām aģentūrām —
pirmajā gadījumā tas ir lielāks, bet otrā gadījumā — nepietiekams.

Eiropas Parlaments vairākkārt ir pievērsies institucionālajiem, finanšu (šajā saistībā skatīt 
iesaistīto komiteju — Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas —atzinumus) un 
procedūras jautājumiem, kas saistīti ar ES regulatīvo aģentūru darbību. Pēc tam, kad Padome 
atteicās pieņemt juridiski saistošu aktu un noraidīja priekšlikumu, kas paredzēja noslēgt 
iestāžu nolīgumu (Padomes priekšsēdētāja 2007. gada 22. jūnija vēstule Eiropas Parlamenta 
priekšsēdētājam), Komisija, izmantojot savas iniciatīvas tiesības, izvēlējās iesniegt 
priekšlikumu par aizstāšanu. Precīzāk — tā nolēma atsaukt savu projektu par iestāžu 
nolīgumu un ierosināja tā vietā izveidot iestāžu darba grupu, kas būs kompetenta noteikt 
regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipus, kā arī visu ES struktūru attiecīgās pilnvaras 
saistībā ar šīm aģentūrām.

Eiropas regulatīvo aģentūru klasifikācija

Starp ES iestādēm ir liels skaits tādu struktūru, kas ir decentralizētas vai darbojas gandrīz 
autonomi un kas nosauktas par regulatīvajām aģentūrām. Jau sākotnēji 29 ES aģentūras (skatīt 
pielikumu, kurā detalizēti uzskaitītas ES regulatīvās aģentūras) ir veidotas kā „mikroiestādes”, 
kam būtībā tomēr ir acīmredzamas „makrosekas”.

ES aģentūras ir iedalītas divās kategorijās — regulatīvās aģentūras un izpildaģentūras. 
Regulatīvo aģentūru uzdevums tiek noteikts katrā gadījumā atsevišķi to juridiskajā pamatā, 
t.i., savā nozares regulējumā (jāatzīmē, ka 12 no 23 aģentūrām, kas izveidotas atbilstīgi EK 
līgumam, juridiskais pamats ir 308. pants). Izpildaģentūrām ir uzdots konkrēts uzdevums, kas 
galvenokārt nozīmē sekmēt Kopienas programmu pārvaldību saskaņā ar Padomes 2002. gada 
19. decembra Regulu (EK) Nr. 58/2003, t.i., saskaņā ar vienotu juridisko pamatu.

Noteikti rodas jautājums par vidusposma pārskatīšanu attiecībā uz abu kategoriju aģentūru 
darbu un šo aģentūru rezultātiem. To, vai ir lietderīgi izveidot un ieviest regulatīvo aģentūru, 
var novērtēt tikai katrā konkrētajā gadījumā. Attiecībā uz šo aģentūru pilnvaru raksturu, to 
vajadzību saistībā ar cilvēkresursiem un to, cik lielā mērā ir vēlams noteikt aģentūru lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras, ir jāveic izmaksu un ieguvumu analīzes novērtējums, jo īpaši ārējais 
novērtējums. 

Lai notiktu jebkādas debates par jauno aģentūru izveidi, arī par patlaban atliktajiem diviem 
priekšlikumiem, saistībā ar pašreizējām aģentūrām jābūt veiktiem pozitīviem, izmērāmiem un 
pārredzamiem novērtējumiem attiecībā uz centralizētu un necentralizētu pārvaldību. Jaunu 
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aģentūru izveidei vienmēr jānotiek hronoloģiskā secībā pēc pašreizējā finansēšanas perioda 
beigām jeb pēc 2013. gada, ņemot vērā 2009.–2010. gadā veiktā horizontālā novērtējuma 
secinājumus.

ES regulatīvo aģentūru loma Eiropas iestāžu sistēmā

ES regulatīvo aģentūru darbība ir cieši saistīta arī ar Eiropas stratēģiju „Labāka tiesību aktu 
izstrāde”, ne tikai ar Eiropas pārvaldību vairākos līmeņos.

Konceptuālajai pieejai un darbības izpētei, kas ir Eiropas Savienības regulatīvo aģentūru 
pamatā, ir raksturīga dažādība. Pārāk lielais regulatīvo aģentūru skaita pieaugums 
neapšaubāmi ir pārmērīgi pastiprinājis Eiropas regulatīvo iejaukšanos, sadrumstalojis Eiropas 
politiku un mazinājis tās pārredzamību, bet plašākā nozīmē — radījis lielākus sarežģījumus 
darbības saskaņošanā. Eiropas Parlamentam un Padomei adresētajā paziņojumā „Eiropas 
aģentūras — turpmākā virzība” [COM(2008)0135, galīgā redakcija, Brisele, 2008. gada 
11. marts] Komisija pati atzīst, ka ir jāpanāk skaidrība „par aģentūru lomu un mehānismiem 
šo valsts iestāžu atbildības nodrošināšanai” (2. lpp.). 

Attiecībā uz izveidi ir jāievieš kopēji obligātie noteikumi un principi attiecībā uz regulatīvo 
aģentūru struktūru, darbību un kontroli, lai šīs aģentūras saskaņotā veidā varētu integrēt no 
līgumu sistēmas izrietošos pamatprincipus.

Patiesībā ir vairākas struktūras. Lai gan parasti valdē ir vismaz viens pārstāvis no katras 
dalībvalsts, vairumā gadījumu aģentūras izpilddirektoru ieceļ valde pēc Komisijas 
priekšlikuma, bet citos gadījumos — Komisija pēc valdes priekšlikuma, vai arī Padome, 
izvēloties kandidātus no valdes vai Komisijas izveidotā saraksta. Šajā saistībā būtu lietderīgi 
noteikt kopējas iestāžu pamatnostādnes, kas ļautu Eiropas Savienības struktūrām sadarboties, 
stingri ievērojot katrai uzticētos uzdevumus un pilnvaras. 

Lietderīgi būtu arī nodrošināt aģentūru darbības atbilstību demokrātijas principiem, ne tikai 
piešķirt likumīgu statusu sistēmai, kas paredz saskaņot ES regulatīvo aģentūru darbību. Tāpēc 
Parlaments vairākkārt aicināja Padomi sniegt konstruktīvu ieguldījumu vienotas koncepcijas 
un saskaņotas politiskas pieejas ieviešanā saistībā ar ES regulatīvajām aģentūrām, kurām ir 
ievērojama nozīme Eiropas Savienības iestāžu mehānismu sistēmā. 

ES regulatīvo aģentūru sui generis juridiskais raksturs

Regulatīvo aģentūru juridiskā rakstura īpatnība ir saistīta ar to, ka šīm aģentūrām tiek 
piešķirtas pilnvaras, kas līdzinās ne vien administrācijas regulatīvajai lomai (jo īpaši 
gadījumos, kad tiek pieņemti juridiski saistoši lēmumi attiecībā uz trešām pusēm), bet arī to 
tiesu iestāžu regulatīvajai lomai, kuras pilnvarotas noteikt sankcijas. Faktiski tiek izšķirtas tās 
aģentūras, kas pieņem juridiski saistošus lēmumus, tās, kas sniedz tehniskas un/vai 
zinātniskas zināšanas, un tās, kas pilda darbības funkcijas [COM(2008)0135 galīgā redakcija, 
8. lpp.]. Turklāt aģentūras ir autonomas organizatoriskajā un/vai finansu ziņā, bet to 
dalībniekiem bieži vien ir garantēta personīgā un/vai darbības neatkarība. Minētie elementi 
neļauj šīs aģentūras klasificēt tradicionālajās juridiskajās kategorijās, lai arī šīs kategorijas 
turpmāk būs Eiropas Savienībā atzīts parainstitucionāls parametrs. Šajā gadījumā ES 
regulatīvās iestādes, jo īpaši tās, kuru darbību reglamentā EK līgums, ir atkarīgas no „izpildes 
funkcijas”. Jāprecizē, ka formulējums „regulatīvās” neļauj šīm aģentūrām veikt vispārējus 

Adlib Express Watermark



PR\725277LV.doc 9/13 PE407.635v01-00

                                  ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

reglamentējošus pasākumus; tās var tikai pieņemt konkrētus lēmumus saistībā ar skaidri 
noteiktiem Kopienas tiesību aktiem, lai tādējādi ievērotu iestāžu līdzsvara principu, ko nosaka 
EK līguma 7. pants. Kā visi to zina, Tiesa ir pasludinājusi spriedumu par šo jautājumu 
(Meroni doktrīna, lieta 98/80, Romano). Turklāt, pamatojoties uz Komisijas iniciatīvu, 
parastajā koplēmuma likumdošanas procedūrā Kopienas likumdevējs vienmēr var spriest par 
to, cik lietderīgi ir izveidot konkrētu regulatīvo aģentūru un publicēt konkrētu normatīvo aktu, 
kas regulēs šīs aģentūras organizāciju, darbību, kā arī attiecības ar attiecīgajām iestādēm un 
struktūrām. Līdzīgā veidā Kopienas likumdevējs var vienmēr pieņemt lēmumu par konkrētās 
aģentūras saglabāšanas vai nesaglabāšanas lietderību.   

Pārredzamības jautājums un demokrātiskā kontrole

Tā kā ES regulatīvās aģentūras lielā mērā veido decentralizēti vai neatkarīgi dienesti, jo īpaši 
jāuzsver pārredzamība un demokrātiskā kontrole attiecībā uz šo aģentūru izveidi un darbību; 
pretējā gadījumā sabiedrībai būtiskās jomās dažādas reglamentējoši vai izpildu regulatīvās 
struktūras, kurām piešķirtas ekskluzīvas tiesības vai kuru pamatā ir šādas tiesības, draud 
samazināt ES pārstāvošo iestāžu vērtību, izspiest tās no sistēmas un pārmērīgi palielināt 
birokrātiju. Ierosinātā pieeja, cik vien tas iespējams — kopējā pieeja, attiecībā uz attiecīgo 
aģentūru struktūru un darbību paredz ierobežot birokrātijas slogu, lai nodrošinātu to pareizu 
un efektīvu regulatīvo darbību un lai tādējādi būtu iespējams tās uzraudzīt un vismaz daļēji 
nodrošināt atbilstību kontroles (audita) un mūsu laikmetā tik svarīgajai atbildības prasībai. 

Parlamentārā kontrole attiecībā uz regulatīvo aģentūru struktūru un darbu atbilst klasiskajam 
demokrātijas principam, kas jebkurai izpildvaras struktūrai liek uzņemties lielāku politisko 
atbildību. Eiropas Parlamentam piešķirtās pilnvaras noteikt attiecīgo aģentūru politisko 
atbildību ir saistītas ar galveno pārstāvības demokrātijas principu, kas nozīmē pārbaudīt 
izpildvaras izvēles likumību un pamatotību. Vienotajiem pamatprincipiem, kas izriet no 
iestāžu pieejas, jāparedz iestāžu saziņa starp Eiropas Parlamentu un regulatīvajām aģentūrām, 
galvenokārt nosakot, ka aģentūras pašas Eiropas Parlamentā iesniegs gada pārskatus, 
direktora iecelšanas procedūras laikā būs iespēja viņu uzaicināt uz Eiropas Parlamenta 
kompetento komiteju, un, visbeidzot, Eiropas Parlaments sniegs atzinumu par to aģentūru 
budžeta izpildes pareizību, kuras saņem Kopienas atbalstu. Jomas, uz kurām attieksies 
parlamentārā kontrole, varētu noteikt precīzāk un efektīvāk. Varētu paredzēt, piemēram, 
pienākumu Eiropas Parlamenta plenārsēdē apspriest ES regulatīvo aģentūru gada pārskatus, 
un, izmantojot šo procedūru, — nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem.

Ceļā uz vienotiem pamatprincipiem saistībā ar iestāžu kontroli

Referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums par „ceļu uz vienotiem pamatprincipiem”, kas 
regulē iestāžu dialogu, kura rezultātā tiks panākta „vienota pieeja”, pārsniedz tā cerības 
attiecībā uz iestāžu nolīguma noslēgšanu. Viņš arī uzskata, ka vienotā pieeja ir starpposms 
ceļā uz juridiski saistoša dokumenta pieņemšanu. Tomēr viņš saprot, ka Komisija vēlas 
atrisināt situāciju, kas saistīta ar ieilgušo bezdarbību iestāžu jomā. Komisijas ierosinātie 
Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipi [COM(2008)0135 galīgā redakcija] 
neapšaubāmi varētu būt pilnīgāka. Tomēr to var uzskatīt par punktu, no kura sākt konstruktīvu 
dialogu. Referents uzskata, ka ir vēlama tādas iestāžu darba grupas izveide, kas izstrādās 
kopēju detalizētu pārskatu par regulatīvo aģentūru pieredzi un kurai būs jāprecizē šo aģentūru 
loma ES pārvaldībā vairākos līmeņos. Referents arī uzskata, ka „vienoto pamatprincipu” 
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prioritāte, kas jānosaka, lai panāktu saskaņotību iestāžu starpā un ieviestu iestāžu pieeju, 
nozīmē vispārēji optimizēt regulatīvo aģentūru pievienoto vērtību ES pārvaldības struktūrās, 
par lielākas pārredzamības nosacījumiem nosakot pamanāmu demokrātisko kontroli un 
lielāku efektivitāti. 
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PIELIKUMS — EIROPAS SAVIENĪBAS AĢENTŪRU SARAKSTS UN KOPSAVILKUMA TABULA PAR EP ATBILDĪBU

(Avots: Ģenerāldirektorāts — iekšpolitika, tiesību aktu saskaņošana un samierināšana)

Regulatīvā aģentūra Izveides gads

Koplēmums par 
izveides/pārskatīš

anas
datumu

Atrašanās vieta Atbildīgā 
komiteja

EP ieceltais 
valdes loceklis

Līdzdalība 
izpilddirektora 

iecelšanā

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības 
centrs (Cedefop) 1975 nē/nē Saloniki EMPL* - nē

Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonds (Eurofound) 1975 nē/nē Dublina EMPL* - nē

Eiropas Vides aģentūra (EVA) 1990 nē/jā Kopenhāgena ENVI 2 nē
Eiropas Izglītības fonds (EIF) 1990 nē/jā Turīna EMPL* - nē
Eiropas Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centrs (EMCDDA) 1993 nē/jā Lisabona LIBE* 2 jā

Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA) 1993 nē/jā Londona ENVI* 2 jā
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču 
zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 1993 nē/nē Alikante JURI* - nē

Eiropas Darba drošības un veselības 
aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 1994 nē/nē Bilbao EMPL* - nē

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) 1994 nē/nē Anžēra AGRI* - nē
Eiropas Savienības organizāciju tulkošanas 
centrs (CdT) 1994 nē/nē Luksemburga - - nē

Eiropas Novērošanas centrs rasisma un 
ksenofobijas jautājumos (EUMC) — aizvieto 
ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru 
(FRA)

1997 nē Vīne LIBE* - nē

Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (EAR) 2000 nē/nē Saloniki AFET - nē
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2002 jā Parma ENVI* - jā
Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) 2002 jā Lisabona TRAN - nē
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Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) 2002 jā Ķelne TRAN - nē
Eiropas Tīkla un informācijas drošības 
aģentūra (ENISA) 2004 jā Herakliona ITRE - jā

Eiropas slimību profilakses un kontroles 
centrs (ECDC) 2004 jā Stokholma ENVI* 2 jā

Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) 2004 jā Valensija TRAN - jā
Eiropas Globālās satelītu navigācijas 
sistēmas uzraudzības iestāde (GSA) 2004 nē/nē Brisele (pagaidām) ITRE - nē

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības 
vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu 
ārējām robežām (Frontex)

2004 nē Varšava LIBE - nē

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
(CFCA) 2005 nē Brisele (pagaidām) 

— Vigo PECH - nē

Dzimumu līdztiesības institūts 2006 jā Viļņa FEMM - jā
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) 2006 jā Helsinki ENVI 2 jā
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 
(FRA; aizvieto EMCDDA) 2007 nē Vīne LIBE - jā

Kopējās ārpolitikas un drošības politikas aģentūras (otrais pīlārs):

Decentralizētā aģentūra Apstiprināš
anas gads Pilsēta Kompetentā 

komiteja
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (ISS) 2001 Parīze AFET/SEDE
Eiropas Savienības Satelītcentrs (EUSC) 2002 Madride AFET/SEDE
Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA) 2004 Brisele AFET/SEDE

Aģentūras policijas un tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (trešais pīlārs):

Decentralizētā aģentūra Apstiprināš
anas gads Pilsēta Kompetentā 

komiteja
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Eiropas Policijas birojs (Eiropols) 1992 Hāga LIBE*
Eiropas Policijas koledža (CEPOL) 2000 Bremšila LIBE*
Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības 
struktūrvienība (Eurojust) 2002 Hāga LIBE*

* Atbildīgā komiteja saskaņā ar Reglamenta VI pielikumu.
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