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13.3.2018 A8-0063/13 

Poprawka  13 

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

Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Siedziba Europejskiej Agencji Leków 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Decyzja ta: 

 
- powinna była zostać podjęta przy 

pełnym zaangażowaniu 

Parlamentu Europejskiego, a nie 

z zastosowaniem kryteriów 

losowych równoznacznych 

rzutowi monetą;  

 
- została wydana w oparciu o 

ocenę, w której na tymczasową 

siedzibę Europejskiej Agencji 

Leków przewidziano dwa budynki, 

które następnie zostały uznane za 

niespełniające wymogów;  

 
- nie przewiduje faktu, że władze 

niderlandzkie znacząco zmienią 

swoją ofertę na długo po jej 

złożeniu; 

 
- nie zawiera oceny 

zaproponowanej przez władze 

niderlandzkie tymczasowej 

siedziby, której powierzchnia 

wynosi połowę powierzchni 

niezbędnej do pełnego 

funkcjonowania Europejskiej 

Agencji Leków; 
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- nie uwzględnia rzetelnie tego, że 

budynek zaproponowany przez 

władze Niderlandów nie będzie w 

pełni gotowy do oddania przed 

dniem 15 listopada 2019 r., a 

może nawet później; oraz 

 - z pewnością opóźni powrót 

Europejskiej Agencji Leków do 

ciągłego działania, generując 

dodatkowe koszty i zagrożenia dla 

zdrowia publicznego oraz 

osłabiając nadzór nad 

bezpieczeństwem farmakoterapii; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Poprawka  14 

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

Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Siedziba Europejskiej Agencji Leków 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 71 a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 71a Artykuł 71a 

Siedziba Agencji mieści się 
w Amsterdamie (Niderlandy). 

Agencja ma swoją siedzibę w mieście w 

Unii wybranym przez Parlament i Radę 

zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą. 

 Komisja i właściwe władze krajowe 

podejmują wszelkie niezbędne środki w 

celu zapewnienia, że Agencja będzie 

mogła przenieść się do tymczasowej 

siedziby nie później niż 1 stycznia 2019 r. i 

wprowadzić się do swojej stałej siedziby 

najpóźniej do dnia 16 listopada 2019 r. 

 Komisja i właściwe organy krajowe 

przekazują Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie pisemne sprawozdanie na temat 

postępów w dostosowywaniu siedziby 

tymczasowej oraz w sprawie ostatecznego 

przeniesienia do dnia... [trzy miesiące po 

wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia], a następnie co trzy 

miesiące do czasu objęcia przez Agencję 

stałej siedziby głównej. 

 W następstwie tych doniesień oraz w 

przypadku dalszych opóźnień oraz 

naruszeń podstawowych kryteriów 

udzielenia zamówienia Parlament 

Europejski i Rada anulują umowę w 
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sprawie siedziby i przystąpią do 

wyznaczania nowej lokalizacji. 

Or. en 

 

 


