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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 1.a (nova) 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (1a) Kad je riječ o toj odluci: 

 
– ona je trebala biti donesena uz 

puno sudjelovanje Europskog 

parlamenta, a ne prema potpuno 

nasumično odabranim kriterijima 

koji su jednaki bacanju novčića;  

 
– ona je utemeljena na ocjeni u 

kojoj su kao privremeno sjedište 

Europske agencije za lijekove 

ocijenjene dvije zgrade koje su 

potom proglašene neprikladnima;  

 
– u njoj nije predviđeno da 

nizozemske vlasti znatno izmijene 

svoju ponudu nakon isteka roka; 

 
– u njoj nije procijenjena 

privremena struktura koju su 

predložile nizozemske vlasti i koja 

nudi samo pola prostora koji je 

Europskoj agenciji za lijekove 

potreban kako bi bila potpuno 

operativna; 

 
– njome se ne uzima ispravno u 

obzir činjenica da konačna zgrada 

koju su predložile nizozemske 

vlasti neće biti potpuno prikladna 
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prije 15. studenog 2019., a možda 

i kasnije; i 

 – odlukom će se zasigurno odgoditi 

kontinuitet poslovanja Europske 

agencije za lijekove te će nastati 

dodatni troškovi i ugrozit će se 

javno zdravlje i 

farmakovigilancija; 

Or. en 
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Članak 71.a 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Članak 71.a Članak 71.a 

Sjedište je Agencije u Amsterdamu 

(Nizozemska). 

Agencija ima sjedište u gradu Unije koji 

odabiru Vijeće i Parlament u skladu s 

redovnim zakonodavnim postupkom. 

 Komisija i nadležna nacionalna tijela 

poduzimaju sve kako bi se zajamčilo da se 

Agencija može preseliti na privremenu 

lokaciju najkasnije 1. siječnja 2019., a na 

stalnu lokaciju najkasnije 

16. studenog 2019. 

 Komisija i nadležna nacionalna tijela 

podnose Europskom parlamentu i Vijeću 

pisano izvješće o napretku u pogledu 

uređenja privremene lokacije i konačnog 

premještanja [tri mjeseca nakon stupanja 

na snagu ove Uredbe] te svaka tri mjeseca 

nakon toga, sve dok se Agencija ne preseli 

u stalno sjedište. 

 Nakon podnošenja izvješća i u slučaju 

daljnjih kašnjenja i kršenja bitnih 

kriterija za dodjelu ugovora Europski 

parlament i Vijeće poništavaju sporazum 

o sjedištu i traže novu lokaciju. 

Or. en 
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