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Pakeitimas 13 
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EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Europos vaistų agentūros būstinės vieta 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) šis sprendimas: 

 – turėtų būti priimtas visapusiškai 

įtraukiant Europos Parlamentą, o 

ne pagal atsitiktinius kriterijus, 

prilygstančius monetos metimui;  

 – pagrįstas išvada, kurioje įvertinti 

du laikina Europos vaistų 

agentūros būstine paskirti 

pastatai, vėliau pripažinti 

netinkančiais šiai paskirčiai;  

 – nenumatė, kad Nyderlandų 

institucijos iš esmės pakeis savo 

pasiūlymą gerokai vėliau po jo 

pateikimo; 

 – neįvertino laikinos struktūros, 

kurią šiuo metu siūlo Nyderlandų 

institucijos ir kuri yra per pusę 

mažesnio dydžio, nei reikėtų 

Europos vaistų agentūrai, kad 

galėtų visapusiškai vykdyti savo 

veiklą; 

 – deramai neatsižvelgė į faktą, kad 

galutinis pastatas, kurį pasiūlė 

Nyderlandų institucijos, iki 

2019 m. lapkričio 15 d. ir netgi 
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vėliau visapusiškai netiks tikslui, 

ir 

 – tikrai apsunkins Europos vaistų 

agentūros veiklos tęstinumo 

užtikrinimą, padidindamas 

išlaidas ir keldamas grėsmę 

visuomenės sveikatai ir 

farmakologiniam budrumui; 

Or. en 
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Giovanni La Via 
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COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD) 
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71 a straipsnis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Agentūros būstinė yra Amsterdame, 

Nyderlanduose. 

Agentūros būstinė yra Sąjungos mieste, 

kurį parenka Taryba ir Parlamentas, 

taikydami įprastą teisėkūros procedūrą. 

 Komisija ir kompetentingos Nyderlandų 

institucijos užtikrina, kad ne vėliau kaip 

2019 m. sausio 1 d. Agentūra galėtų 

persikelti į laikiną vietą ir kad ne vėliau 

kaip 2019 m. lapkričio 16 d. ji galėtų 

persikelti į nuolatinę vietą. 

 Komisija ir kompetentingos nacionalinės 

institucijos iki ... [trys mėnesiai nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos], o vėliau 

– kas tris mėnesius Europos Parlamentui 

ir Tarybai pateikia raštišką ataskaitą apie 

laikinų patalpų pritaikymo ir nuolatinio 

pastato statybos pažangą tol, kol agentūra 

nepersikels į nuolatinę savo būstinę. 

 Jei bus gauta pranešimų ir tolimesnio 

vėlavimo bei esminių sutarties skyrimo 

kriterijų pažeidimo atveju Europos 

Parlamentas ir Taryba nutraukia būstinės 

paskyrimo susitarimą ir pradeda naujos 

būstinės vietos paieškų procedūrą. 

Or. en 

 

 


