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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η εν λόγω απόφαση: 

 
- θα έπρεπε να είχε ληφθεί με την 

πλήρη συμμετοχή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

όχι με τυχαία κριτήρια τα οποία 

ισοδυναμούν με λοταρία·  

 
- βασίστηκε σε μια εκτίμηση που 

εξέτασε, ως προσωρινή έδρα του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων, δύο κτίρια τα οποία 

στη συνέχεια κρίθηκαν 

ακατάλληλα για να στεγάσουν τον 

Οργανισμό·  

 
- δεν πρόβλεψε ότι οι ολλανδικές 

αρχές θα τροποποιούσαν 

σημαντικά την προσφορά τους 

μετά την ημερομηνία της· 

 
- δεν αξιολόγησε την προσωρινή 

δομή που προτείνεται τώρα από 

τις ολλανδικές αρχές, η οποία 

διαθέτει το ήμισυ του χώρου που 

απαιτείται για να τεθεί σε πλήρη 

λειτουργία ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Φαρμάκων· 

 
- δεν έλαβε δεόντως υπόψη το 
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γεγονός ότι το τελικό κτίριο που 

προτείνουν οι ολλανδικές αρχές 

δεν θα καλύπτει πλήρως τις 

ανάγκες του Οργανισμού πριν 

από τις 15 Νοεμβρίου 2019, 

ενδεχομένως και αργότερα· και 

 - ασφαλώς θα καθυστερήσει την 

συνέχεια των εργασιών του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων, πράγμα που αυξάνει 

το κόστος και θέτει σε κίνδυνο τη 

δημόσια υγεία και τη 

φαρμακοεπαγρύπνηση· 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 71 α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 71 α Άρθρο 71 α 

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο 

Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες. 

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του σε πόλη 

της Ένωσης που επιλέγεται από το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σύμφωνα 

με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

 Η Επιτροπή και οι εθνικές αρμόδιες 

αρχές μεριμνούν ώστε να μπορέσει ο 

Οργανισμός να μετακομίσει στο 

προσωρινό του κτίριο το αργότερο την 1η 

Ιανουαρίου 2019 και στο οριστικό του 

κτίριο το αργότερο στις 16 Νοεμβρίου 

2019. 

 Η Επιτροπή και οι εθνικές αρμόδιες 

αρχές υποβάλλουν γραπτή έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών 

προσαρμογής στις προσωρινές 

εγκαταστάσεις και για την οριστική 

μετεγκατάσταση έως … [τρεις μήνες 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], και στη συνέχεια ανά 

τριμηνία, έως ότου ο Οργανισμός 

μετακομίσει στην μόνιμη έδρα του. 

 Μετά την υποβολή των εκθέσεων και σε 

περίπτωση νέων καθυστερήσεων και 

παραβίασης των ουσιωδών κριτηρίων 

επιλογής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
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το Συμβούλιο ακυρώνουν τη συμφωνία 

για την έδρα και προβαίνουν σε 

αναζήτηση νέου μέρους. 

Or. en 

 

 


