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Grozījums Nr. 1
Raffaele Fitto
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība 
un kontrole
2018/2210(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
41. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

41. pieņem zināšanai Vispārējo lietu 
padomē 2017. gada 20. novembrī panākto 
vienošanos pārcelt Eiropas Zāļu aģentūru 
(EMA) un Eiropas Banku iestādi (EBA) no 
Londonas uz attiecīgi Amsterdamu un 
Parīzi; ar bažām norāda uz Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no Savienības 
iespējamo ietekmi uz šīm aģentūrām 
turpmāko izmaksu un specializēto zināšanu 
zaudējuma ziņā, kas var apdraudēt darbības 
nepārtrauktību; norāda arī uz iespējamo 
ietekmi uz vairāku tādu aģentūru 
ieņēmumiem un darbību, kuras neatrodas 
Londonā; aicina aģentūras sagatavoties to 
iespējamo risku mazināšanai, kuri varētu 
rasties, un ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par šādu 
sagatavošanās pasākumu īstenošanu;

41. pieņem zināšanai Vispārējo lietu 
padomē 2017. gada 20. novembrī panākto 
vienošanos pārcelt Eiropas Zāļu aģentūru 
(EMA) un Eiropas Banku iestādi (EBA) no 
Londonas uz attiecīgi Amsterdamu un 
Parīzi; norāda, ka 2019. gada 20. gada 
februārī Augstākā tiesa Londonā lika 
Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) samaksāt 
Canary Wharf T1 Limited visu nomas 
summu par aģentūras pašreizējo 
Londonas biroju, t. i., 465 miljonus EUR; 
tas notika tāpēc, ka līgumā, kas tika 
parakstīts 2014. gadā un beidz darboties 
2039. gadā, nav iekļauta līgumsaistību 
izbeigšanas klauzula; līdz ar to nolēmums 
uzliek par pienākumu EMA samaksāt šos 
465 miljonus EUR par tādu telpu nomu, 
ko tā vairs neizmantos, jo aģentūras biroji 
jau tiek pārvietoti uz pagaidu mītnes vietu 
Amsterdamā; pauž nožēlu par to, ka EMA 
maksās divas īres maksas līdz 2039. gada 
vidum; mudina Komisiju noskaidrot, kurš 
bija atbildīgs par šī nelabvēlīgā nomas 
līguma parakstīšanu; ar bažām norāda uz 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Savienības iespējamo ietekmi uz šīm 
aģentūrām turpmāko izmaksu un 
specializēto zināšanu zaudējuma ziņā, kas 
var apdraudēt darbības nepārtrauktību; 
norāda arī uz iespējamo ietekmi uz vairāku 
tādu aģentūru ieņēmumiem un darbību, 
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kuras neatrodas Londonā; aicina aģentūras 
sagatavoties to iespējamo risku 
mazināšanai, kuri varētu rasties, un ziņot 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
šādu sagatavošanās pasākumu īstenošanu;
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