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13.3.2018 A8-0063/13 

Amendement  13 

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

Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Dat besluit: 

 
- had moeten worden genomen met 

volledige betrokkenheid van het 

Europees Parlement en niet op 

basis van willekeurige criteria die 

neerkomen op het opgooien van 

een muntje;  

 
- was gebaseerd op een evaluatie 

waarin twee gebouwen werden 

beoordeeld als tijdelijke zetel voor 

het Europees 

Geneesmiddelenbureau, waarbij 

werd geconstateerd dat beide niet 

geschikt waren voor dit doel;  

 
- voorzag er niet in dat de 

Nederlandse autoriteiten hun 

inschrijving ruim na de 

inschrijvingsdatum aanzienlijk 

zouden wijzigen; 

 
- omvatte geen beoordeling van de 

tijdelijke structuur die nu door de 

Nederlandse autoriteiten wordt 

voorgesteld en die maar de helft 

van de ruimte biedt die het 

Europees Geneesmiddelenbureau 

nodig heeft om volledig 



 

AM\1148457NL.docx  PE616.123v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

operationeel te worden; 

 
- hield niet naar behoren rekening 

met het feit dat het door de 

Nederlandse autoriteiten 

voorgestelde uiteindelijke gebouw 

niet volledig beschikbaar zal zijn 

vóór 15 november 2019 en 

wellicht zelfs nog later; en 

 - zal de continuïteit van de 

werkzaamheden van het Europees 

Geneesmiddelenbureau zonder 

twijfel vertragen, de kosten 

verhogen en de volksgezondheid 

en de geneesmiddelenbewaking in 

gevaar brengen; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Amendement  14 

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

Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 71 bis 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 71 bis Artikel 71 bis 

Het bureau heeft zijn zetel in Amsterdam, 

Nederland. 

Het bureau heeft zijn zetel in een stad in de 

Unie die volgens de gewone 

wetgevingsprocedure moet worden 

geselecteerd door de Raad en het 

Parlement. 

 De Commissie en de bevoegde nationale 

autoriteiten waarborgen dat het Bureau 

uiterlijk op 1 januari 2019 naar zijn 

tijdelijke locatie en uiterlijk op 16 

november 2019 naar zijn permanente 

locatie verhuist. 

 De Commissie en de bevoegde nationale 

autoriteiten dienen [drie maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

en vervolgens om de drie maanden, totdat 

het Bureau naar zijn permanente zetel is 

verhuisd, een schriftelijk verslag in bij het 

Europees Parlement en de Raad over de 

voortgang van de verbouwing van het 

tijdelijke gebouw en over de definitieve 

verhuizing. 

 Op grond van de verslaglegging en in 

geval van verdere vertraging en van 

schending van essentiële 

toekenningscriteria annuleren het 

Europees Parlement en de Raad de 
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zetelovereenkomst en wijzen zij een 

nieuwe locatie aan. 

Or. en 

 

 


