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13.3.2018 A8-0063/13 

Predlog spremembe  13 

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

Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Ta odločitev: 

 
– bi morala biti sprejeta s polno 

vključitvijo Evropskega 

parlamenta in ne na podlagi 

naključnih meril, ki so 

enakovredna metu kovanca;  

 
– je temeljila na oceni, v kateri sta 

za začasni sedež Evropske 

agencije za zdravila bili 

predlagani stavbi, ki sta bili 

kasneje označeni za neustrezni;  

 
– ni predvidela, da bodo nizozemski 

organi bistveno spremenili svojo 

ponudbo veliko po roku oddaje; 

 
– ni vključevala ocene začasne 

stavbe, ki jo zdaj predlagajo 

nizozemske oblasti in ki ima 

polovico potrebnega prostora za 

polno delovanje Evropske 

agencije za zdravila; 

 
– ni ustrezno upoštevala dejstva, da 

bo končna stavba, ki so jo 

predlagali nizozemski organi, v 

celoti ustrezala svojemu namenu 

šele 15. novembra 2019, morda 
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celo pozneje  ter 

 – bo zagotovo povzročila zamudo 

pri delovanja Evropske agencije 

za zdravila, povečala stroške ter 

ogrozila javno zdravje in 

farmakovigilanco; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Predlog spremembe  14 

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

Adinolfi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila 

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

Predlog uredbe 

Člen 71 a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Člen 71a „Člen 71a 

Agencija ima sedež v Amsterdamu na 

Nizozemskem. 

Agencija ima sedež v mestu Unije, ki ga 

izbereta Svet in Parlament v skladu z 

rednim zakonodajnim postopkom. 

 Komisija in pristojni nacionalni organi 

zagotovijo, da se lahko agencija na 

začasno lokacijo preseli najkasneje 1. 

januarja 2019, na stalno pa najkasneje 

16. novembra 2019. 

 Komisija in pristojni nacionalni organi 

Evropskemu parlamentu in Svetu do ... 

[tri mesece po začetku veljavnosti te 

uredbe], nato pa vsake tri mesece, dokler 

se agencija ne preseli na stalni sedež, 

predložijo pisno poročilo o napredku 

prilagajanja začasnih prostorov in 

dokončne selitve. 

 Evropski parlament in Svet na podlagi 

poročanja in v primeru nadaljnjih zamud 

in kršitve bistvenih meril za dodelitev 

odstopita od pogodbe in začneta iskati 

novo lokacijo. 

Or. en 
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