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13.3.2018 A8-0063/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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

Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Uvedené rozhodnutie: 

 
- sa malo prijať za plnej účasti 

Európskeho parlamentu a nemalo 

sa ponechať na náhodné kritériá, 

ktoré sú rovnocenné s hodením 

mince;  

 
- sa zakladá na hodnotení, ktoré 

posudzovalo ako dočasné sídlo 

Európskej agentúry pre lieky dve 

budovy, ktoré boli následne 

vyhlásené za nevhodné na daný 

účel;  

 
- nepredpokladalo, že holandské 

orgány by podstatne zmenili svoju 

ponuku tak neskoro po termíne; 

 
- neposúdilo dočasnú stavbu, ktorú 

teraz navrhujú holandské orgány 

a ktorá disponuje len polovicou 

potrebného priestoru na to, aby 

bola Európska agentúra pre lieky 

plne funkčná; 

 
- riadne nezohľadnilo skutočnosť, 

že konečná budova navrhnutá 

holandskými orgánmi nebude v 

plnej miere zodpovedať účelu 
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minimálne do 15. novembra 2019 

a možno aj dlhšie; a 

 - určite oddiali kontinuitu činností 

Európskej agentúry pre lieky, čím 

sa zvýšia náklady a ohrozí verejné 

zdravie a sledovanie bezpečnosti 

liekov; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

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

Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 71 a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 71a Článok 71a 

Agentúra má sídlo v Amsterdame v 

Holandsku. 

Agentúra má sídlo v meste Únie, ktoré 

vyberie Rada a Parlament v súlade s 

riadnym legislatívnym postupom. 

 Komisia a príslušné vnútroštátne orgány 

zabezpečia, aby sa agentúra mohla 

presťahovať do dočasného sídla 

najneskôr do 1. januára 2019 a do 

trvalého sídla najneskôr do 16. novembra 

2019. 

 Komisia a príslušné vnútroštátne orgány 

predložia Európskemu parlamentu a Rade 

písomnú správu o pokroku dosiahnutom v 

úpravách dočasných priestorov a v 

súvislosti s konečným presťahovaním do 

... [tri mesiace odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia] a následne 

každé tri mesiace, až kým sa agentúra 

nepresťahuje do svojho trvalého sídla. 

 Po predložení správ a v prípade ďalších 

oneskorení a porušenia základných 

kritérií na vyhodnotenie ponúk Európsky 

parlament a Rada zrušia dohodu o sídle a 

určia novú lokalitu. 

Or. en 
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