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Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. megállapítja, hogy a Számvevőszék 
a két londoni székhelyű ügynökségre nézve 
figyelemfelhívó megjegyzést tett az 
Egyesült Királyság Európai Unióból való 
kilépésre vonatkozó döntésével 
kapcsolatban; megjegyzi, hogy az 
ügynökség székhelye 2019 elején 
Amszterdamba kerül át, és hogy az 
ügynökség beszámolója a kapcsolódó 
költségekre 18 600 000 eurót irányoz elő; 
sajnálja, hogy a londoni irodák bérleti 
szerződése 2039-ig tartó bérleti időszakról 
rendelkezik, felmondási lehetőségről 
ugyanakkor nem; mélységesen sajnálja, 
hogy a beszámolóhoz fűzött megjegyzések 
szerint 489 000 000 euró összegű 
fennmaradó bérleti díjat kell megfizetni 
2039-ig, és ebből legfeljebb 465 000 000 
euró, vagyis az Ügynökség Amszterdamba 
való költözésének tervezett időpontját 
követő bérleti időszaknak megfelelő összeg 
függő kötelezettség; sürgeti az 
ügynökséget és az Európai Bizottságot, 
hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a 
kedvezőtlen bérleti megállapodás 
pénzügyi, adminisztratív és operatív 
hatásainak minimalizálása érdekében, és 
tájékoztassák a mentesítésért felelős 
hatóságot az ezzel kapcsolatos 
fejleményekről;

25. megállapítja, hogy a Számvevőszék 
a két londoni székhelyű ügynökségre nézve 
figyelemfelhívó megjegyzést tett az 
Egyesült Királyság Európai Unióból való 
kilépésre vonatkozó döntésével 
kapcsolatban; megjegyzi, hogy az 
ügynökség székhelye 2019 elején 
Amszterdamba kerül át, és hogy az 
ügynökség beszámolója a kapcsolódó 
költségekre 18 600 000 eurót irányoz elő; 
sajnálja, hogy a londoni irodák bérleti 
szerződése 2039-ig tartó bérleti időszakról 
rendelkezik, felmondási lehetőségről 
ugyanakkor nem; mélységesen sajnálja, 
hogy a beszámolóhoz fűzött megjegyzések 
szerint 489 000 000 euró összegű 
fennmaradó bérleti díjat kell megfizetni 
2039-ig, és ebből legfeljebb 465 000 000 
euró, vagyis az Ügynökség Amszterdamba 
való költözésének tervezett időpontját 
követő bérleti időszaknak megfelelő összeg 
függő kötelezettség; aggodalommal 
állapítja meg, hogy az eljárás nem követte 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás szabályait, és sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy a javasolt 
megoldásnak – vagyis a londoni irodák 
bérbeadásának – 2019 és 2020 között 
pénzügyi következményei lesznek; sürgeti 
az ügynökséget és az Európai Bizottságot, 
hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a 
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kedvezőtlen bérleti megállapodás 
pénzügyi, adminisztratív és operatív 
hatásainak minimalizálása érdekében, és 
tájékoztassák a mentesítésért felelős 
hatóságot az ezzel kapcsolatos 
fejleményekről;
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