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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pažymi, kad Audito Rūmai į savo 
ataskaitą dėl dviejų Londone įsteigtų 
agentūrų įtraukė „dalyko pabrėžimo“ 
pastraipą, atsižvelgiant į Jungtinės 
Karalystės sprendimą išstoti iš Europos 
Sąjungos; pažymi, kad 2019 m. pradžioje 
Agentūros būstinė bus perkelta į 
Amsterdamą ir kad susijusioms išlaidoms 
skirti atidėjiniai, kurie sudaro 18 600 000 
EUR, įtraukti į Agentūros finansines 
ataskaitas; apgailestauja, kad patalpų 
Londone nuomos sutartyje nustatytas 
nuomos laikotarpis iki 2039 m., 
nenumatant jokios nuostatos dėl sutarties 
nutraukimo; labai apgailestauja dėl to, kad 
finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose 
raštuose atskleista 489 000 000 EUR iki 
2039 m. likusios nuomos suma, iš kurios 
465 000 000 EUR tenka nuomos 
laikotarpiui po Agentūros planuojamo 
persikėlimo į Amsterdamą; primygtinai 
ragina Agentūrą ir Europos Komisiją dėti 
visas pastangas, kad būtų kuo labiau 
sumažintas nepalankios nuomos sutarties 
finansinis ir administracinis poveikis bei 
poveikis veiklai, ir pranešti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie 
pokyčius šioje srityje;

25. pažymi, kad Audito Rūmai į savo 
ataskaitą dėl dviejų Londone įsteigtų 
agentūrų įtraukė „dalyko pabrėžimo“ 
pastraipą, atsižvelgiant į Jungtinės 
Karalystės sprendimą išstoti iš Europos 
Sąjungos; pažymi, kad 2019 m. pradžioje 
Agentūros būstinė bus perkelta į 
Amsterdamą ir kad susijusioms išlaidoms 
skirti atidėjiniai, kurie sudaro 18 600 000 
EUR, įtraukti į Agentūros finansines 
ataskaitas; apgailestauja, kad patalpų 
Londone nuomos sutartyje nustatytas 
nuomos laikotarpis iki 2039 m., 
nenumatant jokios nuostatos dėl sutarties 
nutraukimo; labai apgailestauja dėl to, kad 
finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose 
raštuose atskleista 489 000 000 EUR iki 
2039 m. likusios nuomos suma, iš kurios 
465 000 000 EUR tenka nuomos 
laikotarpiui po Agentūros planuojamo 
persikėlimo į Amsterdamą; susirūpinęs 
pažymi, kad taikant šią procedūrą 
nesilaikyta patikimo finansų valdymo 
taisyklių ir apgailestauja, kad siūlomas 
sprendimas pernuomoti patalpas Londone 
turės finansinį poveikį laikotarpyje nuo 
2019 m. iki 2020 metų; primygtinai ragina 
Agentūrą ir Europos Komisiją dėti visas 
pastangas, kad būtų kuo labiau sumažintas 
nepalankios nuomos sutarties finansinis ir 
administracinis poveikis bei poveikis 
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veiklai, ir pranešti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai apie pokyčius šioje 
srityje;
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