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13.3.2018 A8-0063/13 

Alteração  13 

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

Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Localização da sede da Agência Europeia de Medicamentos 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Essa decisão: 

 
- deveria ter sido tomada com o 

pleno envolvimento do Parlamento 

Europeu e não segundo critérios 

aleatórios que são equivalentes ao 

lançamento de uma moeda ao ar;  

 
- baseou-se numa avaliação que 

apreciou como sede temporária para a 

Agência Europeia de Medicamentos dois 

edifícios que foram posteriormente 

declarados impróprios para o efeito;  

 
- não previu que as autoridades 

neerlandesas modificariam 

substancialmente a sua proposta muito 

após a sua data; 

 
- não avaliou a estrutura provisória 

ora proposta pelas autoridades 

neerlandesas, que tem metade do espaço 

necessário para que a Agência Europeia 

de Medicamentos seja plenamente 

operacional; 

 
- não teve devidamente em conta o 

facto de a adaptação completa para a sua 

finalidade do edifício definitivo proposto 

pelas autoridades neerlandesas não estar 
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pronta antes de 15 de novembro de 2019 e 

talvez ainda mais tarde; e 

 - atrasará certamente a 

continuidade das atividades da Agência 

Europeia de Medicamentos, aumentando 

os custos e pondo em perigo a saúde 

pública e a farmacovigilância; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Alteração  14 

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

Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Localização da sede da Agência Europeia de Medicamentos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 71.º-A 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 71.º-A Artigo 71.º-A 

A Agência tem sede em Amesterdão, nos 

Países Baixos. 

A Agência tem sede numa cidade da 

União escolhida pelo Conselho e pelo 

Parlamento em conformidade com o 

processo legislativo ordinário. 

 A Comissão e as autoridades nacionais 

competentes asseguram que a Agência 

possa fazer a mudança para a sua 

localização temporária até 1 de janeiro de 

2019 e a mudança para a sua sede 

definitiva até 16 de novembro de 2019. 

 A Comissão e as autoridades nacionais 

competentes devem apresentar um 

relatório escrito ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho sobre o andamento das 

adaptações das instalações temporárias e 

sobre a mudança definitiva da localização 

até ... [três meses após a entrada em vigor 

do presente regulamento] e, em seguida, 

de três em três meses, até à mudança da 

Agência para a sua sede permanente. 

 Na sequência destes relatórios e em caso 

de novos atrasos e da violação de critérios 

essenciais de atribuição, o Parlamento 

Europeu e o Conselho cancelam o acordo 

de sede e procedem à identificação de 

uma nova localização. 
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Or. en 

 

 


