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Forslag til beslutning
Punkt 41

Forslag til beslutning Ændringsforslag

41. noterer sig, at der på samlingen i 
Rådet for Almindelige Anliggender den 20. 
november 2017 blev nået til enighed om, at 
Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMA) og Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) skal flytte 
fra London til henholdsvis Amsterdam og 
Paris; bemærker med bekymring de mulige 
konsekvenser, som Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen kan have 
for disse agenturer med hensyn til 
fremtidige udgifter og tab af ekspertise, og 
at de kan udgøre en risiko for 
forretningskontinuiteten; bemærker 
endvidere den mulige indvirkning heraf på 
indtægterne og aktiviteterne i flere 
agenturer, der ikke er placeret i London; 
opfordrer agenturerne til at forberede sig 
på at afbøde enhver potentiel risiko, der 
måtte følge heraf, og aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om gennemførelsen 
af sådanne forberedende foranstaltninger;

41. noterer sig, at der på samlingen i 
Rådet for Almindelige Anliggender den 20. 
november 2017 blev nået til enighed om, at 
Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMA) og Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) skal flytte 
fra London til henholdsvis Amsterdam og 
Paris; bemærker, at High Court of Justice 
i London den 20. februar 2019 pålagde 
Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMA) at betale Canary Wharf T1 
Limited det fulde lejebeløb for agenturets 
nuværende kontorer i London, dvs. 
465 mio. EUR; bemærker, at dette 
skyldes, at lejekontrakten, der blev 
underskrevet i 2014, og som udløber i 
2039, ikke indeholder nogen 
opsigelsesklausul; bemærker, at 
afgørelsen derfor tvinger EMA til at 
betale de pågældende 465 mio. EUR i leje 
af lokaler, som det ikke længere vil 
anvende, eftersom agenturets kontorer 
allerede er ved at blive flyttet til dets 
midlertidige hjemsted i Amsterdam; 
beklager, at EMA vil skulle betale to 
huslejer indtil midten af 2039; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at 
præcisere, hvem der var ansvarlig for 
undertegnelsen af denne ufordelagtige 
lejeaftale; bemærker med bekymring de 
mulige konsekvenser, som Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen kan have 
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for disse agenturer med hensyn til 
fremtidige udgifter og tab af ekspertise, og 
at de kan udgøre en risiko for 
forretningskontinuiteten; bemærker 
endvidere den mulige indvirkning heraf på 
indtægterne og aktiviteterne i flere 
agenturer, der ikke er placeret i London; 
opfordrer agenturerne til at forberede sig 
på at afbøde enhver potentiel risiko, der 
måtte følge heraf, og aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om gennemførelsen 
af sådanne forberedende foranstaltninger;
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