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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Ez a döntés: 

 
– az Európai Parlament teljes körű 

bevonásával kellett volna hogy 

megszülessen, nem pedig 

véletlenszerű szempontok alapján, 

ami gyakorlatilag pénzfeldobással 

egyenértékű;  

 
– egy olyan értékelésen alapult, 

amely az Európai 

Gyógyszerügynökség ideiglenes 

székhelyeként két, a későbbiekben 

a célra alkalmatlannak 

nyilvánított épületet vizsgált meg;  

 
– nem számolt azzal, hogy a holland 

hatóságok jelentősen módosítják 

ajánlatukat jóval a határidő után; 

 
– nem értékelte a holland hatóságok 

által jelenleg javasolt ideiglenes 

struktúrát, amely a felét teszi ki az 

Európai Gyógyszerügynökség 

teljes körű működéséhez 

szükséges területnek; 

 
– nem vette kellően figyelembe azt a 

tényt, hogy a holland hatóságok 

által javasolt végleges épület 
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2019. november 15-éig, sőt esetleg 

az után sem lesz teljes mértékben 

használható; valamint 

 – biztosan fennakadást okoz az 

Európai Gyógyszerügynökség 

üzletmenet-folytonosságában, ami 

növeli a költségeket és kockázatot 

jelent a közegészségre és a 

farmakovigilanciára nézve; 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

71a. cikk 71a. cikk 

Az Ügynökség székhelye Amszterdam, 

Hollandia. 

Az Ügynökség székhelye valamely uniós 

városban található, amelyet a Tanács és a 

Parlament a rendes jogalkotási eljárással 

összhangban választ ki. 

 A Bizottság és az illetékes nemzeti 

hatóságok gondoskodnak arról, hogy az 

Ügynökség legkésőbb 2019. január 1-ig 

ideiglenes székhelyére, legkésőbb 2019. 

november 16-ig pedig állandó székhelyére 

költözhessen. 

 A Bizottság és az illetékes nemzeti 

hatóságok [e rendelet hatálybalépését 

követő három hónap]...-ig, majd azt 

követően háromhavonta írásos jelentést 

nyújtanak be az Európai Parlamentnek és 

a Tanácsnak az ideiglenes helyszín 

átalakítása és a végső átköltözés terén 

elért eredményekről mindaddig, amíg az 

Ügynökség át nem költözött állandó 

székhelyére. 

 A jelentéstételt követően bármilyen 

további késedelem, illetve a lényeges 

odaítélési feltételek megszegése esetén az 

Európai Parlament és a Tanács 

megszünteti a székhely-megállapodást, és 

új helyszín kereséséről intézkedik. 
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Or. en 

 

 


