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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. ia act de faptul că Curtea a inclus 
un paragraf de evidențiere în legătură cu 
cele două agenții cu sediul în Londra 
referitor la decizia Regatului Unit de a se 
retrage din Uniunea Europeană; ia act de 
faptul că sediul Agenției se va muta la 
Amsterdam la începutul lui 2019 și că 
conturile Agenției includ provizioane 
pentru costuri conexe în valoare de 
18 600 000 EUR; regretă faptul că 
contractul de închiriere pentru sediul actual 
al agenției de la Londra stabilește perioada 
de închiriere până în 2039 și nu prevede 
nicio clauză de retragere; regretă profund 
faptul că, potrivit notelor la conturi, chiria 
care rămâne de plătit până în 2039 se ridică 
la 489 000 000 EUR, din care o sumă 
maximă de 465 000 000 EUR, 
corespunzând perioadei de închiriere după 
mutarea planificată a Agenției la 
Amsterdam, este prezentată drept datorie 
contingentă; îndeamnă Agenția și Comisia 
Europeană să facă tot posibilul pentru a 
reduce la minimum impactul financiar, 
administrativ și operațional al contractului 
de închiriere nefavorabil și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la evoluția situației în 
această privință;

25. ia act de faptul că Curtea a inclus 
un paragraf de evidențiere în legătură cu 
cele două agenții cu sediul în Londra 
referitor la decizia Regatului Unit de a se 
retrage din Uniunea Europeană; ia act de 
faptul că sediul Agenției se va muta la 
Amsterdam la începutul lui 2019 și că 
conturile Agenției includ provizioane 
pentru costuri conexe în valoare de 
18 600 000 EUR; regretă faptul că 
contractul de închiriere pentru sediul actual 
al agenției de la Londra stabilește perioada 
de închiriere până în 2039 și nu prevede 
nicio clauză de retragere; regretă profund 
faptul că, potrivit notelor la conturi, chiria 
care rămâne de plătit până în 2039 se ridică 
la 489 000 000 EUR, din care o sumă 
maximă de 465 000 000 EUR, 
corespunzând perioadei de închiriere după 
mutarea planificată a Agenției la 
Amsterdam, este prezentată drept datorie 
contingentă; ia act cu îngrijorare de faptul 
că procedura nu a urmat normele de bună 
gestiune financiară și regretă că soluția 
propusă de subînchiriere a spațiilor din 
Londra va avea un impact financiar între 
2019 și 2020; îndeamnă Agenția și 
Comisia Europeană să facă tot posibilul 
pentru a reduce la minimum impactul 
financiar, administrativ și operațional al 
contractului de închiriere nefavorabil și să 
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informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
evoluția situației în această privință;
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