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Förslag till resolution Ändringsförslag

41. Europaparlamentet noterar den 
överenskommelse som nåddes den 20 
november 2017 vid rådets (allmänna 
frågor) sammanträde om att flytta 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA) och Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) från London till Amsterdam 
respektive Paris. Parlamentet noterar med 
oro de potentiella effekterna av Förenade 
kungarikets utträde ur unionen på dessa 
byråer, eftersom framtida kostnader och 
förlusten av expertis kan skapa en risk för 
verksamhetens kontinuitet. Parlamentet 
noterar dessutom de möjliga 
konsekvenserna för intäkterna och 
verksamheten hos flera byråer som inte 
ligger i London. Parlamentet uppmanar 
byråerna att förbereda sig för att mildra 
eventuella risker som kan uppstå och 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om genomförandet av sådana 
förberedande åtgärder.

41. Europaparlamentet noterar den 
överenskommelse som nåddes den 20 
november 2017 vid rådets (allmänna 
frågor) sammanträde om att flytta 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA) och Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) från London till Amsterdam 
respektive Paris. Den 20 februari 2019 
ålade High Court of Justice i London 
Europeiska läkemedelsmyndigheten att 
betala Canary Wharf T1 Limited det fulla 
hyresbeloppet för myndighetens 
nuvarande Londonkontor, dvs. 465 
miljoner euro. Detta eftersom hyresavtalet 
som undertecknades 2014 och löper ut 
2039 inte innehåller någon 
uppsägningsklausul. Därför ska 
myndigheten enligt domstolsavgörandet 
betala dessa 465 miljoner euro för hyra av 
lokalerna, som den inte längre kommer 
att använda eftersom den redan håller på 
att flytta till sitt tillfälliga huvudkontor i 
Amsterdam. Parlamentet beklagar att 
myndigheten kommer att betala dubbla 
hyror fram till mitten av 2039, och 
uppmanar kommissionen att klargöra 
vem som var ansvarig för 
undertecknandet av detta ofördelaktiga 
hyresavtal. Parlamentet noterar med oro de 
potentiella effekterna av Förenade 
kungarikets utträde ur unionen på dessa 
byråer, eftersom framtida kostnader och 
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förlusten av expertis kan skapa en risk för 
verksamhetens kontinuitet. Parlamentet 
noterar dessutom de möjliga 
konsekvenserna för intäkterna och 
verksamheten hos flera byråer som inte 
ligger i London. Parlamentet uppmanar 
byråerna att förbereda sig för att mildra 
eventuella risker som kan uppstå och 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om genomförandet av sådana 
förberedande åtgärder.
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