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_____________________________________________________________
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy
o Evropské unii by Evropská agentura pro
léčivé přípravky měla ve svém novém sídle
působit ode dne, kdy pro Spojené
království přestanou platit Smlouvy, nebo
ode dne 30. března 2019, podle toho, co
nastane dříve.

(2) S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy
o Evropské unii by Evropská agentura pro
léčivé přípravky měla ve svém novém sídle
působit ode dne 30. března 2019.

Odůvodnění
The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country.
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation
activities on time.
Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) K zajištění řádného fungování
Evropské agentury pro léčivé přípravky v
novém místě by měla být ještě předtím,
než agentura převezme své nové sídlo,
uzavřena dohoda o sídle.

(3) K zajištění řádného fungování
agentury v novém místě by měla být co
nejdříve uzavřena dohoda o sídle. Dohoda
o sídle by měla obsahovat nejvhodnější
podmínky pro úspěšné přemístění
agentury a jejích zaměstnanců do
Amsterodamu.

Odůvodnění
V právních předpisech týkajících se podpisu dohody o sídle musí být zahrnut přesný časový
plán, aby se předešlo prodlevám v jednáních o dohodě o sídle a podpořily se přípravné
činnosti pro přemístění do 30. března 2019. Existence dohody o sídle, která stanoví podrobný
rámec pro usídlení agentury v nové hostitelské zemi, sníží nejistotu a ujasní zaměstnancům
situaci, což pomůže zaručit kontinuitu činnosti ve všech etapách přemístění.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(3a) S cílem zajistit plnou kontinuitu
činnosti agentury by její dočasné umístění
mělo být zajištěno od 1. ledna 2019 s tím,
že její trvalé sídlo by mělo být dokončeno
do 15. listopadu 2019.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(3b) Je potěšitelné, že nové umístění
agentury odpovídá preferencím jejích
současných zaměstnanců a že se
nizozemské orgány snaží zajistit, aby dvojí
přemístění neohrozilo provozní
efektivnost, kontinuitu a nepřetržitý
provoz agentury. Dvojí přemístění
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agentury do Amsterodamu nicméně
znamená, že agentura bude muset ve svém
prozatímním sídle dočasně přestat
upřednostňovat určité činnosti, jako je
práce na pediatrických lécích a
záležitostech veřejného zdraví, včetně
práce zaměřené na antimikrobiální
rezistenci a pandemie chřipky. Průtahy,
které již oznámila nizozemská vláda a
které zpozdily předání stálé budovy, jejíž
stavba ještě nezačala, vyvolávají obavy
ohledně dalších případných průtahů.
Přemístění do dočasné budovy by mělo být
omezeno na 10,5 měsíce s cílem zajistit,
aby agentura mohla od 16. listopadu 2019
začít znovu plně fungovat, a zabránit
dalším ztrátám odbornosti.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
Znění navržené Komisí
V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládá
nový článek 71a, který zní:

Pozměňovací návrh
V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládají
nové články 71a a 71b, které zní:

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Článek 71a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 71a

Článek 71a

Agentura má sídlo v Amsterodamu,
Nizozemsku.

Agentura má sídlo v Amsterodamu,
Nizozemsku.
Komise a příslušné orgány Nizozemska
přijmou veškerá nezbytná opatření k
zajištění toho, aby se agentura mohla
přemístit do dočasných prostor do 1. ledna
2019 a do svých stálých prostor do 16.
listopadu 2019.
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Tři měsíce po vstupu tohoto nařízení v
platnost a poté každé tři měsíce, dokud se
agentura nepřemístí do svého stálého
sídla, předloží Komise a příslušné orgány
Nizozemska Evropskému parlamentu a
Radě písemnou zprávu o pokroku úprav
dočasných prostor a o výstavbě stálé
budovy.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
Nařízení (ES) č. 726/2004
Článek 71 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
Článek 71b
Dohoda o sídle, která agentuře umožní
plnit své povinnosti v prostorách
schválených Evropským parlamentem a
Radou, se uzavře do tří měsíců ode dne ...
[den vstupu tohoto nařízení v platnost].
Odůvodnění

V právních předpisech týkajících se podpisu dohody o sídle musí být zahrnut přesný časový
plán, aby se předešlo prodlevám v jednáních o dohodě o sídle a podpořily se přípravné
činnosti pro přemístění do 30. března 2019. Existence dohody o sídle, která stanoví podrobný
rámec pro usídlení agentury v nové hostitelské zemi, sníží nejistotu a ujasní zaměstnancům
situaci, což pomůže zaručit kontinuitu činnosti ve všech etapách přemístění.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
Znění navržené Komisí
Toto nařízení se použije ode dne, kdy
pro Spojené království přestanou platit
Smlouvy, nebo ode dne 30. března 2019,
podle toho, co nastane dříve.

Pozměňovací návrh
Toto nařízení se použije ode dne 30. března
2019.
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Odůvodnění
The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country.
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation
activities on time.
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