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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

21.3.2019 A8-0140/1

Poprawka 1
Raffaele Fitto
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
2018/2210(DEC)

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. odnotowuje porozumienie 
osiągnięte na posiedzeniu Rady do Spraw 
Ogólnych w dniu 20 listopada 2017 r., aby 
przenieść siedziby Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego (EUNB) z Londynu 
odpowiednio do Amsterdamu i Paryża; z 
zaniepokojeniem zwraca uwagę na 
potencjalne skutki wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii dla tych 
agencji, jeśli chodzi o przyszłe koszty i 
utratę wiedzy specjalistycznej, co może 
spowodować zagrożenie dla ciągłości 
działania; zauważa ponadto możliwy 
wpływ na dochody i działalność kilku 
agencji mających siedziby poza 
Londynem; wzywa te agencje do 
przygotowania się do złagodzenia 
wszelkich potencjalnych zagrożeń, które 
mogą wystąpić, oraz do przedstawienia 
organowi udzielającemu absolutorium 
sprawozdania na temat wdrożenia takich 
środków przygotowawczych;

41. odnotowuje porozumienie 
osiągnięte na posiedzeniu Rady do Spraw 
Ogólnych w dniu 20 listopada 2017 r., aby 
przenieść siedziby Europejskiej Agencji 
Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego (EUNB) z Londynu 
odpowiednio do Amsterdamu i Paryża; 
zauważa, że w dniu 20 lutego 2019 r. Sąd 
Najwyższy w Londynie nakazał 
Europejskiej Agencji Leków (EMA) 
zapłacenie spółce Canary Wharf T1 
Limited pełnej kwoty najmu aktualnego 
biura Agencji w Londynie, tj. 465 mln 
EUR; wynika to z faktu, że umowa, 
podpisana w 2014 r. i wygasająca w 2039 
r., nie zawiera klauzuli wypowiedzenia; w 
związku z tym orzeczenie zobowiązuje 
EMA do zapłaty 465 mln EUR za 
wynajem pomieszczeń, których nie będzie 
wykorzystywać, ponieważ biura Agencji są 
już przenoszone do tymczasowej siedziby 
w Amsterdamie; ubolewa, że do połowy 
2039 r. EMA będzie płacić dwie opłaty 
czynszowe; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia, kto odpowiada za podpisanie 
tej niekorzystnej umowy najmu; z 
zaniepokojeniem zwraca uwagę na 
potencjalne skutki wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii dla tych 
agencji, jeśli chodzi o przyszłe koszty i 
utratę wiedzy specjalistycznej, co może 
spowodować zagrożenie dla ciągłości 
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działania; zauważa ponadto możliwy 
wpływ na dochody i działalność kilku 
agencji mających siedziby poza 
Londynem; wzywa te agencje do 
przygotowania się do złagodzenia 
wszelkich potencjalnych zagrożeń, które 
mogą wystąpić, oraz do przedstawienia 
organowi udzielającemu absolutorium 
sprawozdania na temat wdrożenia takich 
środków przygotowawczych;
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