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Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka Revīzijas palāta 
sagatavoja “apstākļu akcentējuma punktu” 
par abām aģentūrām, kas atrodas Londonā, 
ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu 
izstāties no Eiropas Savienības; norāda, ka 
Aģentūras mītne 2019. gada sākumā tiks 
pārvietota uz Amsterdamu un ka Aģentūras 
pārskatos ir iekļauti uzkrājumi saistītajām 
izmaksām 18 600 000 EUR apmērā; pauž 
nožēlu par to, ka nomas līgumā par telpām 
Londonā nomas periods ir noteikts līdz 
2039. gadam un nav paredzēta izstāšanās 
klauzula; pauž dziļu nožēlu par to, ka 
summu skaidrojumos ir minēti 489 000 
000 EUR līdz 2039. gadam atlikušajai 
telpu īrei; no tiem maksimālā summa 465 
000 000 EUR apmērā, kas atbilst nomas 
periodam pēc tam, kad Aģentūra plāno 
pārcelties uz Amsterdamu, ir reģistrēta kā 
iespējamās saistības; mudina Aģentūru un 
Eiropas Komisiju darīt visu iespējamo, lai 
līdz minimumam samazinātu nelabvēlīgā 
nomas līguma finansiālo, administratīvo un 
operatīvo ietekmi, un ziņot budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādei par 
sasniegumiem šajā jomā;

25. norāda, ka Revīzijas palāta 
sagatavoja “apstākļu akcentējuma punktu” 
par abām aģentūrām, kas atrodas Londonā, 
ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu 
izstāties no Eiropas Savienības; norāda, ka 
Aģentūras mītne 2019. gada sākumā tiks 
pārvietota uz Amsterdamu un ka Aģentūras 
pārskatos ir iekļauti uzkrājumi saistītajām 
izmaksām 18 600 000 EUR apmērā; pauž 
nožēlu par to, ka nomas līgumā par telpām 
Londonā nomas periods ir noteikts līdz 
2039. gadam un nav paredzēta izstāšanās 
klauzula; pauž dziļu nožēlu par to, ka 
summu skaidrojumos ir minēti 489 000 
000 EUR līdz 2039. gadam atlikušajai 
telpu īrei; no tiem maksimālā summa 465 
000 000 EUR apmērā, kas atbilst nomas 
periodam pēc tam, kad Aģentūra plāno 
pārcelties uz Amsterdamu, ir reģistrēta kā 
iespējamās saistības; ar bažām norāda uz 
to, ka procedūrā netika ievēroti pareizas 
finanšu pārvaldības noteikumi, un pauž 
nožēlu par to, ka saistībā ar Londonā 
esošo telpu apakšnomu ierosinātais 
risinājums no 2019. gada līdz 2020. 
gadam radīs finansiālu ietekmi; mudina 
Aģentūru un Eiropas Komisiju darīt visu 
iespējamo, lai līdz minimumam samazinātu 
nelabvēlīgā nomas līguma finansiālo, 
administratīvo un operatīvo ietekmi, un 
ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 
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par sasniegumiem šajā jomā;
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