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41. atkreipia dėmesį į 2017 m. lapkričio 
20 d. Bendrųjų reikalų taryboje pasiektą 
susitarimą perkelti Europos vaistų agentūrą 
(EMA) ir Europos bankininkystės 
instituciją (EBI) iš Londono atitinkamai į 
Amsterdamą ir Paryžių; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į galimą Jungtinės 
Karalystės pasitraukimo iš Sąjungos 
poveikį šioms agentūroms, susijusį su 
būsimomis sąnaudomis ir ekspertinių žinių 
praradimu, kuris kelia pavojų veiklos 
tęstinumui; be to, atkreipia dėmesį į galimą 
poveikį kelių ne Londone įsikūrusių 
agentūrų pajamoms ir veiklai; ragina 
agentūras pasirengti mažinti bet kokią 
galinčią atsirasti riziką ir informuoti 
biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją 
apie tokių parengiamųjų priemonių 
įgyvendinimą;

41. atkreipia dėmesį į 2017 m. lapkričio 
20 d. Bendrųjų reikalų taryboje pasiektą 
susitarimą perkelti Europos vaistų agentūrą 
(EMA) ir Europos bankininkystės 
instituciją (EBI) iš Londono atitinkamai į 
Amsterdamą ir Paryžių; pažymi, kad  m. 
2019 d. vasario 20 d. Londone Aukštasis 
teisingumo teismas Europos vaistų 
agentūrai (EMA) nurodė „Canary Wharf 
T1 Limited“ sumokėti visą dabartinių 
agentūros patalpų Londone nuomos 
sumą, t. y. 465 mln. EUR; taip yra dėl to, 
kad 2014 m. pasirašytoje sutartyje, kurios 
galiojimo laikas baigiasi 2039 m., nėra 
jokių išlygų dėl sutarties nutraukimo. 
Todėl pagal šį sprendimą EMA privalo 
sumokėti šiuos 465 mln. EUR už patalpų, 
kurios nebebus naudojamos, nes 
Agentūra jau perkeliama į laikinas 
patalpas Amsterdame, nuomą; 
apgailestauja dėl to, kad EMA mokės dvi 
nuomas iki 2039 m. vidurio; primygtinai 
ragina Komisiją paaiškinti, kas buvo 
atsakingas už šios nepalankios nuomos 
sutarties pasirašymą; susirūpinęs atkreipia 
dėmesį į galimą Jungtinės Karalystės 
pasitraukimo iš Sąjungos poveikį šioms 
agentūroms, susijusį su būsimomis 
sąnaudomis ir ekspertinių žinių praradimu, 
kuris kelia pavojų veiklos tęstinumui; be 
to, atkreipia dėmesį į galimą poveikį kelių 
ne Londone įsikūrusių agentūrų pajamoms 
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ir veiklai; ragina agentūras pasirengti 
mažinti bet kokią galinčią atsirasti riziką ir 
informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 
instituciją apie tokių parengiamųjų 
priemonių įgyvendinimą;
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