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I
(Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi)

REZOLŪCIJAS

PADOME
Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par ES dalībvalstu pārstāvību WADA
Dibināšanas valdē un dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm
(2019/C 192/01)
DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ATGĀDINOT

1. Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2000. gada 4. decembra secinājumus par dopinga
apkarošanu (1).

2. Padomes un 2010. gada 18. novembrī Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumus par ES lomu star
ptautiskajā cīņā pret dopingu (2).

3. Padomes un Padomē 2011. gada 20. decembrī sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par ES dalībvalstu
pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un ES un tās dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm (3).

4. Padomes un 2015. gada 15. decembrī Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumus par 2011. gada
rezolūcijas par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un ES un tās dalībvalstu nostāju saskaņošanu
pirms WADA sanāksmēm pārskatīšanu, kuros paredzēts, ka līdz 2018. gada 31. decembrim ir vēlreiz jāpārskata
minētās rezolūcijas turpmākas piemērošanas rezultātā gūtā pieredze (4).

ATZĪST, KA

1. Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai īstenot savas pilnvaras un funkcijas, izstrādājot, saskaņo
jot un pieņemot Pasaules Antidopinga aģentūras inter alia noteikumus, standartus un pamatnostādnes.

2. Trīs vietas WADA Dibināšanas valdē ir piešķirtas pārstāvjiem no ES dalībvalstīm.

3. Ir jāparedz praktiska kārtība attiecībā uz ES dalībvalstu pārstāvju dalību WADA Dibināšanas valdē, kā arī ES un tās
dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms CAHAMA (5) un WADA sanāksmēm. Šai praktiskajai kārtībai būtu jāatspoguļo
lojālas sadarbības pienākums un jācenšas veicināt vienotību ES ārējā pārstāvībā, vienlaikus izvairoties no CAHAMA
darba dublēšanās.

4. Eiropas kontinenta valstu nostāju saskaņošanai pirms WADA sanāksmēm būtu jānotiek CAHAMA ietvaros, un būtu
jānodrošina, ka minētajā struktūrā pieņemtie lēmumi pilnībā atbilst visiem piemērojamajiem ES tiesību aktiem.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

OV C 356, 12.12.2000., 1. lpp.
OV C 324, 1.12.2010., 18. lpp.
OV C 372, 20.12.2011., 7. lpp.
OV C 417, 15.12.2015., 45. lpp.
Ad hoc Eiropas komiteja Pasaules Antidopinga aģentūras jautājumos (CAHAMA) ir ekspertu komiteja, kas atbild par to valstu nostāju
saskaņošanu, kuras ir pievienojušās Eiropas Kultūras konvencijai, un kas darbojas Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) vārdā.
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5. Ir ļoti svarīgi nodrošināt tādu ES dalībvalstu pārstāvības nepārtrauktību un saistības WADA Dibināšanas valdē, ko
atbalsta politiskas pilnvaras un pienācīga līmeņa zinātība.
TĀPĒC IR VIENISPRĀTIS, KA

1. ES dalībvalstu pārstāvji WADA Dibināšanas valdē būs no ministrijām un locekļu vietu sadalījums būs šāds:
— viena vieta tiks piešķirta personai, kas ministrijas līmenī ir atbildīga par sporta jautājumiem vienā no dalībvalstīm,
kas veido esošo triju prezidentvalstu komandu,
— viena vieta tiks piešķirta personai, kas ministrijas līmenī ir atbildīga par sporta jautājumiem vienā no dalībvalstīm,
kas veido nākamo triju prezidentvalstu komandu,
— vienu vietu Padomē sanākušās dalībvalstis kopīgi piešķirs personai, kas ministrijas līmenī ir atbildīga par sporta
jautājumiem (turpmāk – “valdības līmeņa eksperts”).
2. Noteikumi par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē, kuri aprakstīti I pielikumā, stāsies spēkā
2019. gada 30. jūnijā, neskarot pilnvarojumus, kas apstiprināti pirms minētā datuma.
3. Esošās triju prezidentvalstu komandas pārstāvis WADA Dibināšanas valdē sniegs ziņojumu par rezultātiem, kas gūti
WADA Dibināšanas valdes sanāksmē nākamajā Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padomes padomē ES, un
iesniegs rakstisku ziņojumu par minētās sanāksmes rezultātiem Padomes Sporta jautājumu darba grupai.
4. Izvairoties no CAHAMA darba dublēšanas, dalībvalstu delegāti, kas tiekas Sporta jautājumu darba grupā, var koordi
nēt kopēju nostāju jautājumos, kas ir dalībvalstu kompetencē, ar noteikumu, ka šādai kopējai nostājai nepārprotami
ir pievienotā vērtība. Kopējā nostāja jāapstiprina dalībvalstu pārstāvjiem, tiekoties Pastāvīgo pārstāvju komitejā, ja
vien dalībvalstis nevienojas citādi.
5. Jebkurai kopējai nostājai, par ko vienojušās ES dalībvalstis, ir jābūt saskaņā ar jebkuru saskaņotu ES nostāju, un pre
zidentvalsts ar to iepazīstinās CAHAMA sanāksmēs. ES dalībvalstīm būtu jātiecas šo kopējo nostāju integrēt Eiropas
kontinenta valstu nostājā, kuru izstrādā CAHAMA.
6. ES dalībvalstu pārstāvji WADA Dibināšanas valdē runās un balsos par jautājumiem saskaņā ar Eiropas kontinenta
valstu nostāju, par kuru panākta vienošanās CAHAMA, ar noteikumu, ka šāda nostāja atbilst ES acquis.
7. Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvji līdz 2021. gada 31. decembrim pārskatīs šīs rezolūcijas piemērošanā
gūto pieredzi un apsvērs, vai ir vajadzīgi kādi pielāgojumi šajā rezolūcijā paredzētajos noteikumos.
8. Šī rezolūcija, tostarp pievienotie noteikumi par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un praktiskie
pasākumi saistībā ar gatavošanos WADA sanāksmēm par jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, ko Padome
pieņēma 2019. gada 23. maijā, aizstāj Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūciju 2011/C/372/02 par
ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un par ES un tās dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA
sanāksmēm (6).

(6) OV C 372, 20.12.2011., 7. lpp.
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I PIELIKUMS

Noteikumi par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē
ES dalībvalstis vienojas par šādu pārstāvības sistēmu:
PĀRSTĀVJI NO DALĪBVALSTĪM, KAS VEIDO ESOŠO UN NĀKAMO TRIJU PREZIDENTVALSTU KOMANDU

— Dalībvalstis, kas veido esošo triju prezidentvalstu komandu, pēc iekšējas apspriešanās no sava vidus izraudzīsies
vienu dalībvalsti, kas pārstāv ES dalībvalstis WADA Dibināšanas valdē. Izraudzītā dalībvalsts saskaņā ar savām iekšē
jām procedūrām šajā nolūkā iecels pārstāvi. Šis pārstāvis būs persona, kas dalībvalstī ministrijas līmenī ir atbildīga
par sporta jautājumiem. Dalībvalsti, kura tiks izraudzīta izvirzīt pārstāvi, un šā pārstāvja vārdu darīs zināmu ES
Padomes Ģenerālsekretariātam (PĢS).
— Ja pārstāvis beidz pildīt pienākumus attiecīgajā ministrijā, dalībvalsts iecels citu aizvietotāju, kas ministrijas līmenī ir
atbildīgs par sportu.
— Iepriekš izklāstītos noteikumus piemēros arī tām dalībvalstīm, kas veido nākamo triju prezidentvalstu komandu.
— Minēto pārstāvju pilnvaru termiņš ir trīs gadi.
— Pārstāvis no dalībvalstīm, kas veido nākamo triju prezidentvalstu komandu, paliks amatā arī pēc tam, kad tā kļūs par
esošo triju prezidentvalstu komandu, lai nodrošinātu pēctecību un ievērotu trīs gadu amata pilnvaru termiņa
nosacījumu.
PADOMĒ SANĀKUŠO DALĪBVALSTU KOPĪGI IZRAUDZĪTAIS VALDĪBAS LĪMEŅA EKSPERTS

— Ekspertu pārstāvja kandidatūras dalībvalstis iesniegs vēlākais mēnesi pirms tās ES Padomes sanāksmes, kurā pare
dzēts iecelt ekspertu pārstāvi. Par kandidātiem neizvirzīs ministrus no dalībvalstīm, kas veido esošo vai nākamo triju
prezidentvalstu komandu. Ekspertu pārstāvja kandidatūras jāsūta uz ES PĢS.
— Ja attiecībā uz ekspertu pārstāvi būs vairāk nekā viena kandidatūra, prezidentvalsts centīsies panākt konsensu
dalībvalstu starpā par indikatīva balsojuma organizēšanu Sporta jautājumu darba grupā nolūkā iecelt ekspertu pār
stāvi. Balsošanas procedūru ierosinās prezidentvalsts, un par to ar konsensu vienosies arī dalībvalstu starpā.
— Ekspertu pārstāvja pilnvaru termiņš būs trīs gadi, ja vien viņš nepārtrauc savas funkcijas ministru līmenī savā
dalībvalstī. Tādā gadījumā tiks uzsākta jauna izraudzīšanas procedūra. Pašreizējais ekspertu pārstāvis paliks amatā
līdz jaunās iecelšanas procedūras pabeigšanai. Pilnvaru termiņš atbildīs WADA noteikumiem, un jebkurā gadījumā
tas nepārsniegs trīs termiņus.
PĀREJAS NOTEIKUMI

— Spēkā esošie noteikumi par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē, kas izklāstīti iepriekš minētajā 2011.
gada rezolūcijā, tiks piemēroti līdz 2019. gada 30. jūnijam.
PADOMĒ SANĀKUŠO DALĪBVALSTU ĪSTENOTĀ APSTIPRINĀŠANAS PROCEDŪRA

— Valdības līmeņa ekspertu un dalībvalstis, ko esošā un nākamā triju prezidentvalstu komanda izraugās, lai tās izvirzītu
pārstāvjus WADA Dibināšanas valdē, apstiprinās Padomē sanākušās dalībvalstis, kas pirms tam laikus tiks
informētas.
— WADA Dibināšanas valdes visu to locekļu vārdus, kuri ir ES dalībvalstu pārstāvji, Pasaules Antidopinga aģentūrai
darīs zināmus ar ES PĢS starpniecību.
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II PIELIKUMS

Praktiskie pasākumi, kas saistīti ar sagatavošanos WADA sanāksmēm par jautājumiem, kas ir
Savienības kompetencē
Neskarot Padomes reglamentu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumus attiecībā uz ES lēmumu
pieņemšanas procesu, Padome ar šo vienojas par turpmāk minētajiem praktiskajiem pasākumiem, kuru mērķis ir nodro
šināt prognozējamību un pārredzamību, gatavojoties sanāksmēm Eiropas kontinenta valstu nostāju saskaņošanai Eiropas
Padomē(CAHAMA) un WADA sanāksmēm:
1. pirms katras WADA sanāksmes Komisija tiek aicināta sagatavot un iesniegt Padomei priekšlikumu par ES nostāju
jautājumos, kas ir Savienības kompetencē, īpašu uzmanību pievēršot ES acquis, pietiekami savlaicīgi pirms CAHAMA
un WADA sanāksmēm.
2. Šis ES nostājas projekts tiks izskatīts Sporta jautājumu darba grupā.
3. Kad Sporta jautājumu darba grupa būs piekritusi projektam par ES nostāju jautājumos, kas ir Savienības kompetencē,
šāds ES nostājas projekts tiks iesniegts Pastāvīgo pārstāvju komitejai apstiprināšanai. Pastāvīgo pārstāvju komiteja var
nodot šo jautājumu pieņemšanai Padomē, ja tas ir vajadzīgs vai lietderīgi.
4. Steidzamos gadījumos, kad nostājas jāpieņem īsā laikposmā, prezidentvalsts var censties panākt vienošanos, izmanto
jot rakstisko vai klusēšanas procedūru.
5. Gadījumā, ja CAHAMA tiek aicināta pieņemt tiesību aktu ar juridiskām sekām, Komisija tiek aicināta attiecībā uz
minēto tiesību aktu iesniegt priekšlikumu Padomes lēmumam saskaņā ar LESD 218. panta 9. punktu.
6. CAHAMA sanāksmēs Komisija tiek aicināta iepazīstināt ar ES nostāju, ciktāl to pieļauj CAHAMA noteikumi. Pretējā
gadījumā ar to iepazīstinās prezidentvalsts pārstāvis.
7. Jebkurā laikā un vajadzības gadījumā prezidentvalsts var uz vietas sasaukt un vadīt ES koordinācijas sanāksmes starp
dalībvalstīm un Komisiju.
8. Ar šiem praktiskajiem pasākumiem un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par ES dalībvalstu
pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm, kas pieņemta
2019. gada 23. maijā, aizstāj Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūciju 2011/C/372/02 par ES
dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un par ES un tās dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA
sanāksmēm (1).

(1) OV C 372, 20.12.2011., 7. lpp.

