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13.3.2018 A8-0063/13 

Изменение  13 

Пиерникола Педичини, Марко Вали, Елеонора Еви, Фабио Масимо Касталдо, 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0063/2018 

Джовани Ла Вия 

Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата 

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

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Това решение: 

 
- е трябвало да бъде взето с 

пълното участие на 

Европейския парламент, а не 

въз основа на произволни 

критерии, които са 

еквивалентни на хвърляне на 

жребий;  

 
- се основава на оценка, който е 

оценила като временно 

седалище на Европейската 

агенция по лекарствата две 

сгради, за които впоследствие 

е било установено, че не са 

подходящи за целта;  

 
- не е предвидило, че 

нидерландските органи ще 

променят съществено своето 

предложение дълго време след 

датата на вземане на 

решението; 

 
- не е направило оценка на 

временната структура, която 

е предложена в настоящия 

момент от нидерландските 

органи, която има половината 
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от нужното пространство за 

Европейската агенция по 

лекарствата, така че тя да 

функционира пълноценно; 

 
- не е отчело надлежно факта, 

че постоянната сграда, 

предложена от 

нидерландските органи, няма 

да бъде напълно подходяща за 

целта преди 15 ноември 2019 г. 

и може би дори на по-късен 

етап; както и 

 - със сигурност ще забави 

непрекъснатостта на 

работата на Европейската 

агенция по лекарствата, като 

ще генерира допълнителни 

разходи и ще изложи на риск 

общественото здраве и 

фармакологичната 

бдителност; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Изменение  14 

Пиерникола Педичини, Марко Вали, Елеонора Еви, Фабио Масимо Касталдо, 

Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0063/2018 

Джовани Ла Вия 

Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата 

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

Предложение за регламент 

Член 71 a 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 71a Член 71a 

Седалището на Агенцията е в 

Амстердам, Нидерландия. 

Седалището на Агенцията е в град в 

Европейския съюз, който ще бъде 

избран от Съвета и Европейския 

парламент в съответствие с 

обикновената законодателна процедура. 

 Комисията и националните 

компетентни органи на Нидерландия 

гарантират, че Агенцията може да се 

премести в своето временно седалище 

не по-късно от 1 януари 2019 г. и че тя 

може да се премести в своето 

постоянно място на пребиваване не 

по-късно от 16 ноември 2019 г. 

 Комисията и националните 

компетентни органи представят 

писмен доклад до Европейския 

парламент и на Съвета за напредъка 

относно корекциите на временните 

помещения и относно окончателното 

преместване в срок до... [три месеца 

след влизането в сила на настоящия 

регламент] и на всеки три месеца след 

това, докато Агенцията е 

преместена в своето постоянно 

седалище. 

 След докладването и в случай на 
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допълнителни закъснения и 

нарушения на основните критерии за 

възлагане Европейският парламент и 

Съветът отменят споразумението 

относно седалището и пристъпват 

към намиране на ново 

местоположение. 

Or. en 

 

 


