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Alteração 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Rosa 
D'Amato
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Quitação 2017: Agência Europeia de Medicamentos (EMA)
2018/2185(DEC)

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Faz notar a ênfase dada pelo 
Tribunal à decisão do Reino Unido de 
abandonar a União Europeia na observação 
sobre as duas agências sediadas em 
Londres; observa que a sede da Agência 
será transferida para Amesterdão no início 
de 2019 e que as contas da Agência 
incluem provisões para os custos conexos 
no valor de 18 600 000 EUR; lamenta que 
o contrato de arrendamento das instalações 
de Londres preveja um prazo de aluguer 
até 2039, sem opção de saída; lamenta 
profundamente que as notas às contas 
divulguem um montante de 
489 000 000 EUR de rendas restantes até 
2039, com um montante máximo de 
465 000 000 EUR correspondente ao prazo 
de arrendamento após a mudança prevista 
da Agência para Amesterdão divulgado 
como um passivo contingente; insta a 
Agência e a Comissão Europeia a envidar 
todos os esforços para minimizar o impacto 
financeiro, administrativo e operacional do 
contrato de arrendamento desfavorável e a 
informar a autoridade de quitação sobre os 
desenvolvimentos nesta matéria;

25. Faz notar a ênfase dada pelo 
Tribunal à decisão do Reino Unido de 
abandonar a União Europeia na observação 
sobre as duas agências sediadas em 
Londres; observa que a sede da Agência 
será transferida para Amesterdão no início 
de 2019 e que as contas da Agência 
incluem provisões para os custos conexos 
no valor de 18 600 000 EUR; lamenta que 
o contrato de arrendamento das instalações 
de Londres preveja um prazo de aluguer 
até 2039, sem opção de saída; lamenta 
profundamente que as notas às contas 
divulguem um montante de 
489 000 000 EUR de rendas restantes até 
2039, com um montante máximo de 
465 000 000 EUR correspondente ao prazo 
de arrendamento após a mudança prevista 
da Agência para Amesterdão divulgado 
como um passivo contingente; regista com 
preocupação que o procedimento não 
seguiu as regras da boa gestão financeira 
e lamenta que a solução proposta para o 
subarrendamento das instalações com 
sede em Londres tenha um impacto 
financeiro entre 2019 e 2020; insta a 
Agência e a Comissão Europeia a envidar 
todos os esforços para minimizar o impacto 
financeiro, administrativo e operacional do 
contrato de arrendamento desfavorável e a 
informar a autoridade de quitação sobre os 
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desenvolvimentos nesta matéria;
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