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Pamatojoties uz jautājumu, uz ko sniedz mutisku atbildi O-93/05,

ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,

iesniedza Jo Leinen un Janusz Lewandowski

Konstitucionālo jautājumu komitejas un Budžeta komitejas vārdā,

lai pabeigtu pārrunas par jautājumu Padomei, uz ko sniedz mutisku atbildi, 
attiecībā uz Komisijas priekšlikumu par iestāžu nolīgumu Eiropas regulatīvo 
aģentūru darbības pamatprincipu noteikšanai
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Eiropas Parlamenta rezolūcija, lai pabeigtu pārrunas par jautājumu Padomei, uz ko sniedz 
mutisku atbildi, attiecībā uz Komisijas priekšlikumu par iestāžu nolīgumu Eiropas regulatīvo 
aģentūru darbības pamatprincipu noteikšanai

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2205)59)1,

– ņemot vērā tā 2004. gada 13. janvāra rezolūciju par Komisijas paziņojumu „Par Eiropas 
regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem”2,

– ņemot vērā Nicas valdību konferences pieņemtā paziņojuma 3. punktu attiecībā uz Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 10. pantu par Kopienas iestāžu lojālas sadarbības pienākumu,

– ņemot vērā tā Reglamenta 108. panta 5. punktu un 103. panta 2. punktu,

– 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,

A. tā kā  tā 2004. gada 13. janvāra rezolūcijā esošie apsvērumi būtiskos aspektos nav 
zaudējuši savu aktualitāti, tā kā jo īpaši pašreizējo un turpmāko aģentūru struktūras 
racionalizēšana un vienādošana ir skaidrības, pārredzamības un juridiskās drošības interesēs, 
kā arī ir vajadzīga, raugoties no 25 dalībvalstu Eiropas Savienības perspektīvas, un tā kā jaunu 
aģentūru izveidošanai jāvērtē, ņemot vērā visstingrākos kritērijus, kas cita starpā attiecas uz to 
darbības attaisnošanu un atbilstību mērķim;

B. tā kā Komisija, iesniedzot priekšlikumu par iestāžu nolīgumu ir ievērojusi Parlamenta 
aicinājumu noslēgt tādu iestāžu nolīgumu pirms pamatregulas pieņemšanas, kurā skaidri tiek 
noteiktas attiecīgās kopīgās vadlīnijas;

C. tā kā Nicas valdību konferences pieņemtā paziņojuma 3. punktā ir noteikts, ka Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija var noslēgt iestāžu nolīgumus, ja tas izrādās nepieciešams 
saistībā ar to lojālas sadarbības pienākumu, lai atvieglotu Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma noteikumu piemērošanu;

1. atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija iesniegusi priekšlikumu;

2. izsaka nozēlu par to, ka Padome nav gatava uzsākt sarunas par nolīguma noslēgšanu, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu;

3. aicina Komisiju turpināt centienus, lai panāktu uzskatu maiņu Padomē;
  

1 OV (vēl nav publicēts)
2 P5_TA_PROV(2004)0015



RE\584233LV.doc PE 364.701v01-003/4RE\584233LV.doc

LV

4. apstiprina tā 2004. gada 13. janvāra rezolūcijā noteikto pozīciju jautājumā par regulatīvo 
aģentūru darbības pamatprincipiem;

5. vērš uzmanību uz to, ka, pārbaudot turpmākos priekšlikumus par aģentūru izveidošanu, par 
pamatu attiecīgi jo īpaši tiek izmantoti šādi principi:

a) aģentūras izveidošana notiek, īstenojot parasto likumdošanas procedūru, tātad parasti, 
īstenojot koplēmuma procedūru,  bet  EK Līguma 308. pantā paredzētās procedūras 
pielietošana paliek ierobežota un izmantojama tikai izņēmuma gadījumos, kuros ar attiecīgo 
matēriju saistītie Līguma noteikumi nav pietiekams juridiskais pamats;

b) turklāt ikvienam priekšlikumam par aģentūras izveidošanu pievieno izmaksu un ieguvumu 
novērtējumu un precīzu rezultātu prognozi, kas pamato problēmas risinājuma rentabilitāti, 
dibinot aģentūru, salīdzinājumā ar iespēju, ja attiecīgos uzdevumus pildītu Komisijas dienesti;

c) aģentūrai atbilstoši tās uzdevumu jomai piešķiramā autonomija attiecīgajā jomā neatbrīvo 
Komisiju no politiskās atbildības par aģentūru darbību;

d) Komisijas lomai, izvēloties un nozīmējot izpildu instanci, parasti tas ir direktors, jāatbilst 
šai politiskās atbildības un kompetences prasībai;

e) Parlaments īsteno iepriekšēju pārbaudi, uzklausot direktora amata kandidātu vai 
kandidātus, retrospektīvu pārbaudi, apstiprinot budžeta pareizu izpildi, kā arī nepārtrauktu 
pārbaudi, sekojot aģentūras darbībai ar tā attiecīgo atbildīgo komiteju starpniecību;

f) uzraudzības instancē — valdē Padome nozīmē pārstāvjus, kuri ir pierādījuši savu 
kompetenci attiecīgajā jomā un kuru skaits sapratīgā veidā ir proporcionāls aģentūras 
uzdevumiem un nozīmīgumam, un tikai attiecībā uz ļoti svarīgām aģentūrām atbilst 
dalībvalstu skaitam;

g) par aģentūras darbībām, kuras rada juridiskas sekas trešām personām, Komisijai var 
iesniegt administratīvu sūdzību, kas var grozīt pieņemtos lēmumus, turklāt Komisijas lēmumu 
var pārsūdzēt Eiropas Kopienu Tiesā;

6. konstatē, ka atbilstoši priekšlikuma tekstam aģentūrām jāpiešķir juridiskas personas statuss, 
jo īpaši tiesības iegūt zemes īpašumu, tomēr tam netiek pretstatīts pietiekams demokrātisks 
pienākums atskaitīties budžeta lēmējiestādei;

7. izsaka bažas par decentralizēto aģentūru skaita nemitīgo pieaugumu (pašreiz divdesmit trīs, 
salīdzinot ar piecām aģentūrām 1995. gadā), tā kā tādējādi rodas neproporcionāli lielas 
dalībvalstu ietekmes risks uz kopējās politikas jomām, un tādēļ izsaka velmi, lai vismaz 
Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikācijas procesa apriešanas posmā jaunas aģentūras 
netiktu dibinātas;

8. ņemot vērā arvien pieaugošo budžeta noslogojumu, kuru Kopienu budžetam rada 
decentralizētās aģentūras, atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar priekšlikumu Komisijas pienākums 
būtu katru priekšlikumu par aģentūras izveidošanu pamatot  ar rezultātu prognozi, kas ievēro 
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ne tikai subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, bet kurā ir iekļauts arī iespējami 
pilnīgs pārbaudes un koordinācijas izdevumu, kā arī ietekmes iepriekšējs novērtējums uz 
cilvēkresursiem un administratīvajām izmaksām.

9. konstatē, ka, kaut gan aģentūras subsidē no Kopienas budžeta, tomēr, neskatoties uz to, 
dalībvalstu nosūtītie pārstāvji, kas darbojas aģentūru valdē, pieņem politiskus lēmumus, kas 
attiecas uz Kopienas tiesību aktu īstenošanu; 

10. izsaka nožēlu, ka Eiropas Komisija acīmredzot nevēlas sagatavot esošo aģentūru 
pastāvēšanas un turpmākas attīstības skaidru finansiālo seku uzskaitījumu laika posmam, uz 
kuru attiecas nākamais finanšu plāns; 

11. prasa, lai par iestāžu nolīguma pamatu tiktu noteikta aģentūru administratīvo izdevumu 
maksimālā kāpinājuma likme, kura būtu pielīdzināma pieejai, ko ir pieprasīts attiecināt uz 
Eiropas Komisiju; 

12. pieprasa, lai pretēji priekšlikuma tekstam iestāžu nolīgumu arvien plašāk piemērotu 
attiecībā uz jau esošajām aģentūrām;

13. aicina, lai Komiteju priekšsēdētāju konference apkopo un iesniedz Budžeta komitejai un 
Budžeta kontroles komitejai pastāvīgo komiteju, kas ir atbildīgas par aģentūrām, sadarbības 
rezumējumu par to, kā tās seko aģentūru darbam, kā arī, lai tā aktualizē 1998. gada jūlijā 
pieņemtās „vadlīnijas”;

14. aicina tā Konstitucionālo jautājumu komiteju sekot turpmākai notikumu attīstībai saistībā 
ar Komisijas priekšlikumu un vajadzības gadījuma izskatīt to atkārtoti;

15. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu 
valdībām.


