
AM\1180288MT.docx PE637.656v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

21.3.2019 A8-0140/1

Emenda 1
Raffaele Fitto
f'isem il-Grupp ECR

Rapport A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Kwittanza 2017: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE
2018/2210(DEC)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 41

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

41. Jinnota l-ftehim milħuq fil-Kunsill 
Affarijiet Ġenerali tal-
20 ta' Novembru 2017 li l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-
Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) 
jiċċaqlqu minn Londra għal Amsterdam u 
Pariġi rispettivament; jinnota bi tħassib l-
impatt potenzjali tat-tluq tar-Renju Unit 
mill-Unjoni fuq dawn l-aġenziji, f'dawk li 
huma spejjeż futuri u telf ta' għarfien 
espert, li joħolqu riskju għall-kontinwità 
tal-operat; jinnota, barra minn hekk, l-
impatt possibbli fuq id-dħul u l-attivitajiet 
ta' diversi aġenziji li mhumiex ibbażati 
Londra; jappella lill-aġenziji jħejju ruħhom 
biex itaffu kull riskju potenzjali li jista' 
jinħoloq u jirrapportaw lura għand l-
awtorità tal-kwittanza dwar l-
implimentazzjoni ta' tali miżuri ta' tħejjija;

41. Jinnota l-ftehim milħuq fil-Kunsill 
Affarijiet Ġenerali tal-
20 ta' Novembru 2017 li l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (EMA) u l-
Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) 
jiċċaqilqu minn Londra għal Amsterdam u 
Pariġi rispettivament; jinnota li, fl-
20 ta' Frar 2019, il-Qorti Superjuri 
f'Londra ordnat lill-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini (EMA) biex tħallas lil 
Canary Wharf T1 Limited l-ammont sħiħ 
tal-kiri għall-uffiċċju attwali tal-Aġenzija 
f'Londra, jiġifieri EUR 465 miljun. Dan 
minħabba li l-kuntratt, li ġie ffirmat fl-
2014 u li jiskadi fl-2039, ma jinkludi l-
ebda klawsola ta' terminazzjoni. 
Għaldaqstant, id-deċiżjoni ġġiegħel lill-
EMA tħallas dawn l-EUR 465 miljun 
għall-kiri tal-bini, li mhux se tibqa' tuża 
minħabba li l-uffiċċji tal-Aġenzija diġà 
qed jiċċaqilqu għall-kwartieri ġenerali 
temporanji tagħha f'Amsterdam. 
Jiddispjaċih li l-EMA se tħallas żewġ 
kirjiet sa nofs l-2039; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tiċċara min kien 
responsabbli għall-iffirmar ta' dan il-
ftehim mhux favorevoli ta' kiri; jinnota bi 
tħassib l-impatt potenzjali tat-tluq tar-
Renju Unit mill-Unjoni fuq dawn l-
aġenziji, f'dawk li huma spejjeż futuri u telf 
ta' għarfien espert, li joħolqu riskju għall-
kontinwità tal-operat; jinnota, barra minn 
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hekk, l-impatt possibbli fuq id-dħul u l-
attivitajiet ta' diversi aġenziji li mhumiex 
ibbażati Londra; jappella lill-aġenziji jħejju 
ruħhom biex itaffu kull riskju potenzjali li 
jista' jinħoloq u jirrapportaw lura għand l-
awtorità tal-kwittanza dwar l-
implimentazzjoni ta' tali miżuri ta' tħejjija;
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