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Módosítás 1
Raffaele Fitto
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
2017. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
2018/2210(DEC)

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. tudomásul veszi az Általános 
Ügyek Tanácsának 2017. november 20-i 
ülésén elfogadott megállapodást az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai 
Bankhatóság (EBH) Londonból 
Amszterdamba, illetve Párizsba történő 
áthelyezéséről; aggodalommal állapítja 
meg az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése által ezen ügynökségekre kifejtett 
potenciális hatást a jövőbeni költségek és a 
szakértelem elvesztése tekintetében, ami 
kockázatot jelent az üzletmenet 
folytonosságára nézve; megjegyzi továbbá 
több, nem londoni székhelyű ügynökség 
bevételeire és tevékenységeire gyakorolt 
lehetséges hatást; felhívja az 
ügynökségeket, hogy készüljenek fel 
minden lehetséges kockázat mérséklésére, 
és számoljanak be a mentesítésért felelős 
hatóságnak ezen előkészítő intézkedések 
végrehajtásáról;

41. tudomásul veszi az Általános 
Ügyek Tanácsának 2017. november 20-i 
ülésén elfogadott megállapodást az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai 
Bankhatóság (EBH) Londonból 
Amszterdamba, illetve Párizsba történő 
áthelyezéséről; megjegyzi, hogy 2019. 
február 20-án a Londoni Felsőbíróság 
arra kötelezte az Európai 
Gyógyszerügynökséget (EMA), hogy 
fizesse meg a Canary Wharf T1 Limited 
részére az ügynökség jelenlegi londoni 
irodáinak teljes bérleti díját, azaz 465 
millió eurót; ennek oka, hogy a 2014-ben 
aláírt és 2039-ben lejáró szerződés nem 
tartalmaz semmiféle felmondási 
rendelkezést; az ítélet ennélfogva 465 
millió euró megfizetésére kötelezi az 
EMA-t azon helyiségek bérletéért, 
amelyeket a továbbiakban nem fog 
használni, mivel az ügynökség irodáit 
jelenleg költöztetik át az ideiglenes 
amszterdami épületbe; nehezményezi, 
hogy az EMA 2039 közepéig két bérleti 
díjat fog fizetni; nyomatékosan felszólítja 
a Bizottságot annak tisztázására, hogy ki 
felelt e kedvezőtlen bérleti megállapodás 
aláírásáért; aggodalommal állapítja meg 
az Egyesült Királyság Unióból való 
kilépése által ezen ügynökségekre kifejtett 
potenciális hatást a jövőbeni költségek és a 
szakértelem elvesztése tekintetében, ami 
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kockázatot jelent az üzletmenet 
folytonosságára nézve; megjegyzi továbbá 
több, nem londoni székhelyű ügynökség 
bevételeire és tevékenységeire gyakorolt 
lehetséges hatást; felhívja az 
ügynökségeket, hogy készüljenek fel 
minden lehetséges kockázat mérséklésére, 
és számoljanak be a mentesítésért felelős 
hatóságnak ezen előkészítő intézkedések 
végrehajtásáról;
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