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13.3.2018 A8-0063/13 

Amendamentul  13 

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

Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Decizia în cauză: 

 
- ar fi trebuit să fie luată implicând 

pe deplin Parlamentul European, 

nu pe baza unor criterii aleatorii 

echivalente tragerii la sorți;  

 
- s-a bazat pe o evaluare în urma 

căreia s-au ales ca sediu temporar 

al Agenției Europene pentru 

Medicamente două clădiri 

declarate ulterior ca fiind 

necorespunzătoare;  

 
- nu a prevăzut că autoritățile 

neerlandeze își vor schimba 

radical oferta cu mult după data-

limită; 

 
- nu a evaluat clădirea temporară 

propusă în prezent de autoritățile 

neerlandeze, care dispune de 

jumătate din spațiul necesar 

pentru ca Agenția Europeană 

pentru Medicamente să fie pe 

deplin operațională; 

 
- nu a ținut corect cont că clădirea 

propusă de autoritățile 

neerlandeze drept sediu 
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permanent nu va corespunde pe 

deplin nevoilor înainte de 

15 noiembrie 2019 și poate nici 

mai târziu; și 

 - va întrerupe cu siguranță 

continuitatea activității Agenției 

Europene pentru Medicamente, 

crescând costurile și punând în 

pericol sănătatea publică și 

farmacovigilența. 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Amendamentul  14 

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

Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Stabilirea sediului Agenției Europene pentru Medicamente 

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

Propunere de regulament 

Articolul 71 a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 71a Articolul 71a 

Agenția își are sediul la Amsterdam, Țările 

de Jos. 

Agenția își are sediul într-un oraș al 

Uniunii care va fi ales de Consiliu și de 

Parlament în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară. 

 Comisia și autoritățile naționale 

competente se asigură că agenția se poate 

muta în clădirea temporară cel târziu la 

1 ianuarie 2019 și în clădirea permanentă 

cel târziu la 16 noiembrie 2019. 

 Până la ... [trei luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament] și, 

ulterior, o dată la trei luni, până la 

mutarea agenției în sediul său permanent, 

Comisia și autoritățile naționale 

competente prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport scris 

referitor la progresele înregistrate cu 

privire la adaptările sediului temporar și 

la mutarea în clădirea definitivă. 

 În cazul în care se constată, în urma 

rapoartelor, întârzieri suplimentare sau 

încălcarea unor criterii esențiale de 

atribuire, Parlamentul European și 

Consiliul anulează acordul privind sediul 

și reiau procedura de identificare a unui 

nou sediu. 
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Or. en 

 

 


