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Tarkistus  13 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Tämä päätös 

 
– olisi pitänyt tehdä niin, että 

Euroopan parlamentti osallistuu 

menettelyyn täysin, eikä sitä olisi 

pitänyt ratkaista kolikonheittoa 

vastaavin satunnaisin perustein;  

 
– perustui arvioon, jossa Euroopan 

lääkeviraston väliaikaiseksi 

sijoituspaikaksi arvioitiin kahta 

rakennusta, joiden ilmoitettiin 

myöhemmin olevan epäsopivia 

tähän tarkoitukseen;  

 
– tehtiin ottamatta huomioon, että 

Alankomaiden viranomaiset 

muuttaisivat tarjoustaan 

huomattavasti asetetun 

päivämäärän jälkeen; 

 
– tehtiin arvioimatta Alankomaiden 

viranomaisten nyt ehdottamaa 

väliaikaista ratkaisua, jossa tilaa 

on vain puolet siitä, mitä 

Euroopan lääkeviraston 

täysipainoinen toiminta 

edellyttää; 

 
– tehtiin ottamatta asianmukaisella 
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tavalla huomioon sitä, että 

Alankomaiden viranomaisten 

ehdottama lopullinen rakennus 

on täysin valmis 

käyttötarkoitukseensa vasta 

15 päivänä marraskuuta 2019 ja 

ehkä vielä sitäkin myöhemmin; ja 

 

 – viivästyttää varmasti Euroopan 

lääkeviraston toiminnan 

jatkumista, lisää kustannuksia ja 

vaarantaa kansanterveyden sekä 

lääkevalvonnan; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Tarkistus  14 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti 

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

Ehdotus asetukseksi 

71 a artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

71 a artikla 71 a artikla 

Viraston kotipaikka on Amsterdam, 

Alankomaat. 

Viraston kotipaikka on unionissa 

sijaitsevassa kaupungissa, jonka neuvosto 

ja parlamentti valitsevat tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. 

 Komissio ja kansalliset toimivaltaiset 

viranomaiset varmistavat, että virasto voi 

siirtyä väliaikaiseen sijoituspaikkaansa 

viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2019 

ja pysyvään sijoituspaikkaansa 

viimeistään 16 päivänä marraskuuta 

2019. 

 Komissio ja kansalliset toimivaltaiset 

toimittavat Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kirjallisen kertomuksen 

edistymisestä väliaikaisiin tiloihin 

tehtävien muutosten tekemisessä ja 

lopullisiin tiloihin siirtymisessä ... [kolme 

kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta] mennessä ja sen jälkeen 

joka kolmas kuukausi, kunnes virasto on 

muuttanut pysyvään toimipaikkaansa. 

 Kertomusten perusteella ja siinä 

tapauksessa, että esiintyy lisää viipeitä ja 

viraston myöntämiseen liittyneiden 

keskeisten ehtojen rikkomuksia, 

Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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peruuttavat kotipaikasta tehdyn 

sopimuksen ja etsivät uuden 

sijoituspaikan. 

Or. en 

 

 


