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Изменение 2
Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Изабела Адинолфи, Роландас Паксас, Роза 
Д'Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0135/2019
Петри Сарвама
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: 
Европейска агенция по лекарствата (EMA)
2018/2185(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. отбелязва, че Палатата е 
включила в докладите си параграф за 
„обръщане на внимание“ на двете 
агенции със седалище в Лондон във 
връзка с решението на Обединеното 
кралство да се оттегли от Европейския 
съюз; отбелязва, че седалището на 
Агенцията ще се премести в Амстердам 
в началото на 2019 г. и че отчетите на 
Агенцията включват провизии за 
свързани с това разходи в размер на 18 
600 000 EUR; изразява съжаление, че в 
договора за наем за седалището в 
Лондон е определен период на наемане 
до 2039 г. без клауза за напускане; 
изразява дълбоко съжаление, че в 
бележките към отчетите се посочва 
дължим наем до 2039 г. в размер на 489 
000 000 EUR, от които като условно 
задължение е записана максимална сума 
в размер на 465 000 000 EUR, 
отговаряща на оставащия период на 
договора за наем за времето след 
планираното преместване на Агенцията 
в Амстердам; настоятелно призовава 
Агенцията и Европейската комисия да 
направят всичко възможно, за да сведат 
до минимум финансовото, 
административното и оперативното 
въздействие на неблагоприятния 
договор за наем, и да докладват на 
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включила в докладите си параграф за 
„обръщане на внимание“ на двете 
агенции със седалище в Лондон във 
връзка с решението на Обединеното 
кралство да се оттегли от Европейския 
съюз; отбелязва, че седалището на 
Агенцията ще се премести в Амстердам 
в началото на 2019 г. и че отчетите на 
Агенцията включват провизии за 
свързани с това разходи в размер на 18 
600 000 EUR; изразява съжаление, че в 
договора за наем за седалището в 
Лондон е определен период на наемане 
до 2039 г. без клауза за напускане; 
изразява дълбоко съжаление, че в 
бележките към отчетите се посочва 
дължим наем до 2039 г. в размер на 489 
000 000 EUR, от които като условно 
задължение е записана максимална сума 
в размер на 465 000 000 EUR, 
отговаряща на оставащия период на 
договора за наем за времето след 
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следвала правилата за добро 
финансово управление, и изразява 
съжаление, че предложеното решение 
за преотдаване под наем на 
помещенията в Лондон ще има 
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органа за освобождаване от отговорност 
за развитието в тази връзка;

финансово отражение между 2019 и 
2020 г.; настоятелно призовава 
Агенцията и Европейската комисия да 
направят всичко възможно, за да сведат 
до минимум финансовото, 
административното и оперативното 
въздействие на неблагоприятния 
договор за наем, и да докладват на 
органа за освобождаване от отговорност 
за развитието в тази връзка;
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