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13.3.2018 A8-0063/13 

Grozījums Nr.  13 

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

Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vieta 

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

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Šis lēmums: 

 
- bija jāpieņem, pilnībā iesaistot 

Eiropas Parlamentu, nevis 

jāpiemēro nejaušas izvēles 

kritēriji, kas ir līdzvērtīgi monētas 

mešanai;  

 
- bija balstīts uz novērtējumu, ar ko 

Eiropas Zāļu aģentūras pagaidu 

atrašanās vietai tika izraudzītas 

divas ēkas, kuras vēlāk atzina par 

tādām, kas šim mērķim nav 

piemērotas;  

 
- neparedzēja, ka Nīderlandes 

iestādes būtiski mainīs 

piedāvājumu labu laiku pēc 

noliktā termiņa; 

 
- neizvērtēja pagaidu ēku, kuru 

Nīderlandes iestādes tagad 

piedāvā un kurā ietilpst tikai puse 

no telpām, kas ir nepieciešamas 

Eiropas Zāļu aģentūras darbībai 

pilnā apmērā; 

 
- pienācīgi neņēma vērā to, ka 

Nīderlandes iestāžu piedāvātā 

galīgā ēka būs pilnībā gatava 
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paredzētajam mērķim tikai pēc 

2019. gada 15. novembra un 

varbūt pat vēlāk; un 

 - noteikti apgrūtinās Eiropas Zāļu 

aģentūras darbības turpināšanu, 

kas savukārt palielinās izmaksas 

un radīs apdraudējumu 

sabiedrības veselībai un 

farmakovigilancei; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Grozījums Nr.  14 

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

Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vieta 

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

Regulas priekšlikums 

71.a pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

71.a pants 71.a pants 

Aģentūra atrodas Amsterdamā, 

Nīderlandē. 

Aģentūra atrodas Savienības pilsētā, kas 

jāizraugās Padomei un Parlamentam 

saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru. 

 Komisija un valsts kompetentās iestādes 

nodrošina, ka Aģentūra uz pagaidu 

atrašanās vietu var pārcelties ne vēlāk kā 

2019. gada 1. janvārī un uz pastāvīgo 

atrašanās vietu — ne vēlāk kā 2019. gada 

16. novembrī. 

 Līdz ... [trīs mēneši pēc šīs regulas 

stāšanās spēkā] un pēc tam reizi trijos 

mēnešos līdz brīdim, kad Aģentūra ir 

pārcēlusies uz pastāvīgo atrašanās vietu, 

Komisija un valsts kompetentās iestādes 

iesniedz rakstisku ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par pagaidu 

telpu un galīgās atrašanās vietas 

ierīkošanas gaitu. 

 Atkarībā no ziņojuma rezultātiem un 

gadījumā, ja tiek kavēti termiņi un 

pārkāpti pamatkritēriji līgumslēgšanas 

tiesību piešķiršanai, Eiropas Parlaments 

un Padome atceļ mītnes nolīgumu un sāk 

jaunas atrašanās vietas izraudzīšanās 

procedūru. 
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Or. en 

 

 


