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PAKEITIMAI 001-008 
pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešimas
Giovanni La Via A8-0063/2018
Europos vaistų agentūros būstinės vieta

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
sutarties 50 straipsnio 3 dalį, Europos 
vaistų agentūra į naująją būstinę turėtų 
persikelti nuo ankstesniosios iš šių datų: 
dienos, kurią Sutartys nustoja galioti 
Jungtinei Karalystei, arba nuo 2019 m. 
kovo 30 d.;

(2) atsižvelgiant į Europos Sąjungos 
sutarties 50 straipsnio 3 dalį, Europos 
vaistų agentūra į naująją būstinę turėtų 
persikelti nuo 2019 m. kovo 30 d.;

Pagrindimas

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant užtikrinti tinkamą Europos 
vaistų agentūros veikimą naujoje vietoje, 
susitarimas dėl būstinės turėtų būti 
sudarytas prieš Europos vaistų agentūrai 
persikeliant į naująją būstinę;

(3) siekiant užtikrinti tinkamą agentūros 
veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl 
būstinės turėtų būti sudarytas kuo skubiau. 
Susitarimas dėl būstinės turėtų apimti 
tinkamiausias sėkmingo agentūros ir jos 
darbuotojų persikėlimo į Amsterdamą 
sąlygas;

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų išvengta vėlavimo centrinės būstinės susitarimo derybose ir tokiu būdu 
paremti parengiamąją veiklą, susijusią su perkėlimu iki 2019 m. kovo 30 d., yra reikalingas 
tikslus teisės aktų dėl būstinės susitarimo pasirašymo terminas. Turint susitarimą dėl 
centrinės būstinės, kuriame būtų nustatyta išsami agentūros įsikūrimo naujoje priimančiojoje 
šalyje programa, bus sumažintas neaiškumas ir atsiras daugiau aiškumo darbuotojams, taigi 
tokiu būdu bus padėta užtikrinti veiklos tęstinumą visais persikėlimo etapais.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant užtikrinti visapusišką 
agentūros veiklos tęstinumą, laikina 
būstinės vieta Amsterdame turėtų būti 
numatyta nuo 2019 m. sausio 1 d., o 
agentūros nuolatinė buveinė turėtų būti 
užbaigta iki 2019 m. lapkričio 15 dienos;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) reikia palankiai vertinti tai, kad 
naujoji agentūros būstinė atitinka jos 
dabartinių darbuotojų pageidavimus ir 
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kad Nyderlandų valdžios institucijos 
stengiasi užtikrinti, kad dėl dvigubo 
perkėlimo nekiltų pavojus agentūros 
veiklos veiksmingumui, tęstinumui ir 
nepertraukiamajam veikimui. Tačiau tai, 
kad agentūra du kartus perkeliama 
Amsterdame, reiškia, kad agentūra turės 
laikinai neteikti pirmenybės tam tikrai 
veiklai, pvz., darbui pediatrinių vaistų 
srityje ir visuomenės sveikatos 
klausimams, įskaitant darbui, susijusiam 
su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms ir gripo pandemijomis, dėl to, 
kad agentūra bus įsikūrusi laikinojoje 
vietoje. Susirūpinimą kelia tai, kad 
vėlavimas, apie kurį jau paskelbė 
Nyderlandų vyriausybė, priduoti pastatą, 
kurio statybos dar neprasidėjo, gali sukelti 
galimus tolesnius vėlavimus. Perkėlimas į 
laikiną pastatą turėtų būti ne ilgesnis kaip 
10,5 mėnesių, siekiant užtikrinti, kad 
agentūra nuo 2019 m. lapkričio 16 d. vėl 
galėtų veikti visu pajėgumu ir būtų 
išvengta tolesnių ekspertinių žinių 
praradimo;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 
įterpiamas 71a straipsnis:

Į Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 yra 
įterpiami 71a ir 71b straipsniai:

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
71a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71a straipsnis 71a straipsnis

Agentūros būstinė yra Amsterdame, 
Nyderlanduose.

Agentūros būstinė yra Amsterdame, 
Nyderlanduose.

Komisija ir kompetentingos Nyderlandų 
institucijos imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2019 m. 
sausio 1 d. agentūra galėtų persikelti į 
laikiną vietą ir kad ji galėtų persikelti į 
nuolatinę vietą ne vėliau kaip 2019 m. 
lapkričio 16 dieną. 
Komisija ir kompetentingos Nyderlandų 
institucijos per tris mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – 
kas tris mėnesius pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai raštišką ataskaitą 
apie laikinų patalpų pritaikymo ir 
nuolatinio pastato statybos pažangą tol, 
kol agentūra nepersikels į savo nuolatinę 
būstinę.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
Reglamentas (EB) Nr. 726/2004
71 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71b straipsnis

Susitarimas dėl būstinės, pagal kurį 
Agentūra gali vykdyti savo užduotis 
Europos Parlamento ir Tarybos 
patvirtintose patalpose, sudaromas per tris 
mėnesius nuo ... [šio reglamento 
įsigaliojimo diena].

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų išvengta vėlavimo centrinės būstinės susitarimo derybose ir tokiu būdu 
paremti parengiamąją veiklą, susijusią su perkėlimu iki 2019 m. kovo 30 d., yra reikalingas 
tikslus teisės aktų dėl būstinės susitarimo pasirašymo terminas. Turint susitarimą dėl 
centrinės būstinės, kuriame būtų nustatyta išsami agentūros įsikūrimo naujoje priimančiojoje 
šalyje programa, bus sumažintas neaiškumas ir atsiras daugiau aiškumo darbuotojams, taigi 
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tokiu būdu bus padėta užtikrinti veiklos tęstinumą visais persikėlimo etapais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo 
ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią 
Sutartys nustoja galioti Jungtinei 
Karalystei, arba 2019 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. 
kovo 30 d.

Pagrindimas

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.


