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13.3.2018 A8-0063/13 

Ändringsförslag  13 

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

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Europeiska läkemedelsmyndighetens säte 

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

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Beslutet 

 
– borde ha fattats genom fullständig 

involvering av Europaparlamentet och 

inte utifrån slumpmässiga kriterier som 

kan likställas med slantsingling,  

 
– baserades på en utvärdering av 

två byggnader för Europeiska 

läkemedelsmyndighetens tillfälliga säte 

som sedermera konstaterades vara 

olämpliga för sitt ändamål,  

 
– förutsåg inte att de nederländska 

myndigheterna avsevärt skulle ändra sitt 

bud långt efter slutdatumet, 

 
– innehöll ingen bedömning av de 

tillfälliga lokaler som nu föreslagits av de 

nederländska myndigheterna och som 

erbjuder hälften så mycket utrymme som 

Europeiska läkemedelsmyndigheten 

behöver för att kunna fungera fullt ut,  

 
– tog inte vederbörlig hänsyn till att 

den permanenta byggnad som de 

nederländska myndigheterna föreslagit 

inte kommer att vara helt funktionsduglig 

förrän den 15 november 2019, kanske till 

och med ännu senare, 

 
– kommer med all säkerhet att 

försena kontinuiteten i Europeiska 
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läkemedelsmyndighetens verksamhet och 

innebära merkostnader samt äventyra 

folkhälsan och säkerhetsövervakningen 

av läkemedel.  

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Ändringsförslag  14 

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

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Europeiska läkemedelsmyndighetens säte 

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

Förslag till förordning 

Artikel 71a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Artikel 71a ”Artikel 71a 

Myndigheten ska ha sitt säte i Amsterdam i 

Nederländerna.” 

Myndigheten ska ha sitt säte i en stad i 

unionen som ska väljas av rådet och 

parlamentet enligt det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. 

 Kommissionen och de nationella behöriga 

myndigheterna ska se till att det är möjligt 

för myndigheten att flytta till sina 

tillfälliga lokaler senast den 

1 januari 2019 och till sina permanenta 

lokaler senast den 16 november 2019. 

 Kommissionen och de nationella behöriga 

myndigheterna ska lämna in en skriftlig 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

om hur det går med anpassningarna av de 

tillfälliga lokalerna och den slutliga 

omlokaliseringen senast den ... [tre 

månader efter denna förordnings 

ikraftträdande] och därefter var tredje 

månad fram till dess att myndigheten har 

flyttat in i sina permanenta lokaler. 

 Efter rapporteringen ska 

Europaparlamentet och rådet, i händelse 

av ytterligare förseningar och 

åsidosättande av väsentliga 

tilldelningskriterier, upphäva 

överenskommelsen om sätet och fastställa 
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en ny plats.” 

Or. en 

 

 


