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25. zauważa, że Trybunał zamieścił w 
sprawozdaniu punkt zawierający 
objaśnienie uzupełniające dotyczące dwóch 
agencji z siedzibą w Londynie, w związku 
z decyzją Zjednoczonego Królestwa o 
wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, 
że na początku 2019 r. siedziba Agencji 
przeniesie się do Amsterdamu, a 
sprawozdanie finansowe Agencji zawiera 
postanowienia dotyczące związanych z 
tym kosztów w wysokości 18 600 000 
EUR; ubolewa, że umowa najmu biur w 
Londynie opiewa na okres do 2039 r., bez 
klauzuli umożliwiającej jej wcześniejsze 
rozwiązanie; głęboko ubolewa nad tym, że 
w informacjach dodatkowych do 
sprawozdania finansowego ujęto kwotę 
489 000 000 EUR na pokrycie najmu do 
2039 r. Z kwoty tej 465 000 000 EUR, 
odpowiadające okresowi najmu 
przypadającemu po planowanym 
przeniesieniu siedziby Agencji do 
Amsterdamu, przedstawiono w 
sprawozdaniu jako zobowiązanie 
warunkowe; wzywa Agencję i Komisję 
Europejską, aby dołożyły wszelkich starań 
w celu zminimalizowania skutków 
finansowych, administracyjnych i 
operacyjnych niekorzystnej umowy najmu 
oraz aby informowały organ udzielający 
absolutorium o rozwoju sytuacji w tym 

25. zauważa, że Trybunał zamieścił w 
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przypadającemu po planowanym 
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zakresie; Komisję Europejską, aby dołożyły 
wszelkich starań w celu zminimalizowania 
skutków finansowych, administracyjnych i 
operacyjnych niekorzystnej umowy najmu 
oraz aby informowały organ udzielający 
absolutorium o rozwoju sytuacji w tym 
zakresie;
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