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Prijedlog rezolucije Izmjena

41. prima na znanje sporazum 
postignut na sastanku Vijeća za opće 
poslove od 20. studenoga 2017. o 
premještanju Europske agencije za lijekove 
(EMA) iz Londona u Amsterdam i 
Europskog nadzornog tijela za bankarstvo 
(EBA) iz Londona u Pariz; sa zabrinutošću 
napominje potencijalni učinak povlačenja 
Ujedinjene Kraljevine iz Unije na te 
agencije u smislu budućih troškova i 
gubitka stručnosti, čime nastaje rizik za 
kontinuitet poslovanja; nadalje primjećuje 
mogući učinak na prihode i aktivnosti 
nekoliko agencija koje nemaju sjedište u 
Londonu; poziva agencije da se pripreme 
za ublažavanje svih potencijalnih rizika 
koji se mogu pojaviti te da izvijesti tijelo 
nadležno za davanje razrješnice o provedbi 
tih pripremnih mjera;

41. prima na znanje sporazum 
postignut na sastanku Vijeća za opće 
poslove od 20. studenoga 2017. o 
premještanju Europske agencije za lijekove 
(EMA) iz Londona u Amsterdam i 
Europskog nadzornog tijela za bankarstvo 
(EBA) iz Londona u Pariz; napominje da 
je 20. veljače 2019. Visoki sud u Londonu 
naredio Europskoj agenciji za lijekove da 
poduzeću Canary Wharf T1 Limited 
isplati puni iznos najma trenutnih ureda 
Agencije u Londonu, tj. 465 milijuna 
EUR; razlog tomu je što ugovor, koji je 
potpisan 2014. i koji istječe 2039., ne 
sadrži nikakvu klauzulu o prekidu 
ugovora; stoga presuda obvezuje 
Europsku agenciju za lijekove da plati tih 
465 milijuna EUR za najam ureda koje 
više neće koristiti jer se njezini uredi već 
sele u privremeno sjedište u Amsterdamu; 
žali što će Europska agencija za lijekove 
do sredine 2039. plaćati dva najma; potiče 
Komisiju da pojasni tko je odgovoran za 
potpisivanje tog nepovoljnog ugovora o 
najmu; sa zabrinutošću napominje 
potencijalni učinak povlačenja Ujedinjene 
Kraljevine iz Unije na te agencije u smislu 
budućih troškova i gubitka stručnosti, čime 
nastaje rizik za kontinuitet poslovanja; 
nadalje primjećuje mogući učinak na 
prihode i aktivnosti nekoliko agencija koje 
nemaju sjedište u Londonu; poziva 
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agencije da se pripreme za ublažavanje 
svih potencijalnih rizika koji se mogu 
pojaviti te da izvijesti tijelo nadležno za 
davanje razrješnice o provedbi tih 
pripremnih mjera;
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