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13.3.2018 A8-0063/13 

Pozměňovací návrh  13 

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

Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Toto rozhodnutí: 

 
– mělo být přijato za plné účasti 

Evropského parlamentu a nemělo 

být ponecháno na náhodných 

kritériích, které odpovídají hodu 

mincí; 

 
– vycházelo z hodnocení, které jako 

dočasné sídlo Evropské agentury 

pro léčivé přípravky posuzovalo 

dvě budovy, které byly následně 

prohlášeny za nevhodné pro daný 

účel; 

 
– nepředpokládalo, že nizozemské 

úřady svou nabídku podstatně 

změní s velkým časovým odstupem 

po uplynutí stanoveného termínu; 

 
– neposoudilo dočasnou stavbu, 

kterou nizozemské úřady nyní 

navrhují a která má jen polovinu 

prostor nutných k tomu, aby byla 

Evropská agentura pro léčivé 

přípravky plně provozuschopná; 

 
– nezohlednilo náležitě skutečnost, 

že konečná budova, kterou 

nizozemské úřady navrhly, 
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nebude plně vhodná k používání 

dříve než 15. listopadu 2019, a 

možná i později; a 

 

 – rozhodně pozdrží kontinuitu 

činnosti Evropské agentury pro 

léčivé přípravky, což zvýší náklady 

a ohrozí veřejné zdraví a 

farmakovigilanci; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Pozměňovací návrh  14 

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

Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Článek 71 a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Agentura má sídlo v Amsterodamu, 

Nizozemsku. 

Agentura má sídlo ve městě v Unii, které 

bude vybráno Radou a Parlamentem v 

souladu s řádným legislativním postupem. 

 Komise a příslušné vnitrostátní orgány 

zajistí, aby se agentura mohla do svých 

dočasných prostor přemístit nejpozději 1. 

ledna 2019 a do svých stálých prostor 

nejpozději 16. listopadu 2019. 

 Komise a příslušné vnitrostátní orgány 

předloží do ... [tři měsíce po vstupu tohoto 

nařízení v platnost] a poté každé tři 

měsíce, dokud se agentura nepřemístí do 

svého stálého sídla, Evropskému 

parlamentu a Radě písemnou zprávu o 

pokroku úprav dočasných prostor a o 

konečném přemístění.  

 V návaznosti na tyto zprávy a v případě 

dalších zpoždění a porušení základních 

kritérií pro přidělení agentury zruší 

Evropský parlament a Rada dohodu o 

sídle a přistoupí k hledání nového 

umístění. 

Or. en 

 

 


