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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Seoses kõnealuse otsusega: 

 
– selle oleks pidanud võtma vastu 

Euroopa Parlamendi täielikul 

osalusel ja mitte tegema seda 

juhuslike kriteeriumide alusel, 

mis on samaväärsed mündi 

viskamisega;  

 
– see põhines hindamisel, mille 

käigus hinnati kahte hoonet 

nende Euroopa Ravimiameti 

ajutiseks asukohaks sobivuse 

seisukohast, kuid tunnistati 

hiljem selleks sobimatuks;  

 
– selles ei nähtud ette, et 

Madalmaade ametiasutused 

muudaksid oluliselt oma 

pakkumist tükk aega pärast selle 

kuupäeva; 

 
– selles ei hinnatud ajutist 

struktuuri, mille Madalmaade 

ametiasutused nüüd esitasid ja 

kus on poole vähem ruumi, kui 

Euroopa Ravimiameti täies 

ulatuses toimimiseks vaja oleks; 

 
– selles ei võetud nõuetekohaselt 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

arvesse asjaolu, et Madalmaade 

ametiasutuste pakutud lõplik 

hoone saab täielikult valmis 

15. novembril 2019 või võib-olla 

isegi hiljem; ja 

 – see lükkab kahtlemata edasi 

Euroopa Ravimiameti tegevuse 

jätkumise, tekitab lisakulusid ning 

seab ohtu rahvatervise ja 

ravimiohutuse järelevalve; 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 71 a Artikkel 71 a 

Ameti asukoht on Amsterdam, 

Madalmaad. 

Ameti asukoht on liidu linn, mille 

nõukogu ja Euroopa Parlament valivad 

seadusandliku tavamenetluse teel. 

 Komisjon ja riiklikud pädevad asutused 

tagavad, et amet saab kolida oma ajutisse 

asukohta hiljemalt 1. jaanuaril 2019 ning 

alalisse asukohta hiljemalt 16. novembril 

2019. 

 Komisjon ja riiklikud pädevad asutused 

esitavad Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule kirjaliku aruande ajutiste 

ruumide kohandamise ja lõpliku 

ümberpaigutamise edusammude kohta 

hiljemalt ... [kolm kuud pärast käesoleva 

määruse jõustumist] ja seejärel iga kolme 

kuu tagant, kuni amet on asunud oma 

alalisse peakorterisse. 

 Arvestades aruandeid ning kui esineb 

edasisi viivitusi ja oluliste 

määramiskriteeriumide rikkumisi, 

tühistavad Euroopa Parlament ja 

nõukogu asukohalepingu ja määravad 

kindlaks uue asukoha. 

Or. en 


