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Pozměňovací návrh  1 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh rozhodnutí 1 

Bod 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro léčivé přípravky 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury 

na rozpočtový rok 2016 / odkládá 

rozhodnutí o udělení absolutoria 

výkonnému řediteli Evropské agentury 

pro léčivé přípravky za plnění rozpočtu 

agentury na rozpočtový rok 2016; 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro léčivé přípravky 

absolutorium za plnění rozpočtu na 

rozpočtový rok 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Monica Macovei 

 

Návrh rozhodnutí 1 

Bod 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro léčivé přípravky 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury 

na rozpočtový rok 2016 / odkládá 

rozhodnutí o udělení absolutoria 

výkonnému řediteli Evropské agentury 

pro léčivé přípravky za plnění rozpočtu 

agentury na rozpočtový rok 2016; 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro léčivé přípravky 

absolutorium za plnění rozpočtu na 

rozpočtový rok 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Návrh rozhodnutí 1 
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Bod 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. uděluje výkonnému řediteli 

Evropské agentury pro léčivé přípravky 

absolutorium za plnění rozpočtu agentury 

na rozpočtový rok 2016 / odkládá 

rozhodnutí o udělení absolutoria 

výkonnému řediteli Evropské agentury pro 

léčivé přípravky za plnění rozpočtu 

agentury na rozpočtový rok 2016; 

1. odkládá rozhodnutí o udělení 

absolutoria výkonnému řediteli Evropské 

agentury pro léčivé přípravky za plnění 

rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh rozhodnutí 2 

Bod 1 

 
Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh 

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na 

rozpočtový rok 2016 / odkládá uzavření 

účtů Evropské agentury pro léčivé 

přípravky na rozpočtový rok 2016; 

1. schvaluje uzavření účtů Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na 

rozpočtový rok 2016; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že podle zprávy 

Účetního dvora není od zavedení nového 

účetního IT systému v roce 2011 

vykazování pracovního toku závazků a 

2. konstatuje, že podle zprávy 

Účetního dvora není od zavedení nového 

účetního IT systému v roce 2011 

vykazování pracovního toku závazků a 
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spotřeby dostatečně transparentní; 

vyjadřuje politování, že přestože agentura 

byla na tento problém opakovaně 

upozorňována, nebyla přijata žádná 

nápravná opatření; vyzývá agenturu, aby v 

roce 2018 provedla nápravná opatření co 

nejdříve a aby orgánu příslušnému 

k udělení absolutoria podala zprávu 

o jejich provedení; 

spotřeby dostatečně transparentní; 

vyjadřuje politování, že přestože agentura 

byla na tento problém opakovaně 

upozorňována, nebyla přijata žádná 

nápravná opatření; bere na vědomí 

vysvětlení agentury, že „[agentura] v 

současnosti pracuje na posílení funkce 

výkaznictví svého finančního systému v 

souladu s doporučeními Účetního dvora“; 
vyzývá agenturu, aby v roce 2018 provedla 

nápravná opatření co nejdříve a aby orgánu 

příslušnému k udělení absolutoria podala 

zprávu o jejich provedení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že agentura uzavřela 

v souvislosti se zajištěním ubytování pro 

odborníky dohody o firemní sazbě s 25 

hotely v Londýně, aniž by využila soutěžní 

zadávací řízení; konstatuje, že u šesti 

hotelů se platby provedené v roce 2016 

pohybovaly nad prahem, od něhož již 

finanční nařízení vyžaduje otevřené nebo 

omezené soutěžní zadávací řízení; 

konstatuje, že těchto šest dohod o firemní 

sazbě a související platby za rok 2016 

v přibližné výši 2 100 000 EUR jsou tedy 

nesprávné; konstatuje, že podle odpovědi, 

kterou agentura poskytla, agentura určí a 

zavede řešení za účelem rezervací hotelu v 

období 2017–2018; vyzývá agenturu, aby o 

provedení tohoto řešení informovala orgán 

příslušný k udělení absolutoria; 

3. se znepokojením konstatuje, že 

agentura uzavřela v souvislosti se 

zajištěním ubytování pro odborníky 

dohody o firemní sazbě s 25 hotely 

v Londýně, aniž by využila soutěžní 

zadávací řízení; konstatuje, že u šesti 

hotelů se platby provedené v roce 2016 

pohybovaly nad prahem, od něhož již 

finanční nařízení vyžaduje otevřené nebo 

omezené soutěžní zadávací řízení; lituje, že 

těchto šest dohod o firemní sazbě a 

související platby za rok 2016 v přibližné 

výši 2 100 000 EUR jsou tedy nesprávné; 

konstatuje, že podle odpovědi, kterou 

agentura poskytla, agentura určí a zavede 

řešení za účelem rezervací hotelu v období 

2017–2018; vyzývá agenturu, aby o 

provedení tohoto řešení informovala orgán 

příslušný k udělení absolutoria; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyjadřuje politování nad tím, že 

pokud jde o počet obsazených pracovních 

míst k 31. prosinci 2016 pro všechny 

zaměstnance (včetně smluvních 

zaměstnanců), nebylo dodrženo vyvážené 

zastoupení žen a mužů, neboť tento poměr 

činil 69 % žen a 31 % mužů; konstatuje 

však, že 14 z 29 (48 %) vyšších vedoucích 

pracovníků agentury jsou ženy; vyzývá 

agenturu, aby otázku vyváženosti rovnosti 

pohlaví brala v úvahu při náboru nových 

zaměstnanců a aby orgán příslušný 

k udělení absolutoria v příštím postupu 

udělování absolutoria informovala o 

pokroku dosaženém na konci kalendářního 

roku 2017 a 2018; 

9. vyjadřuje politování nad tím, že 

pokud jde o počet obsazených pracovních 

míst k 31. prosinci 2016 pro všechny 

zaměstnance (včetně smluvních 

zaměstnanců), činil poměr mužů a žen 69 

% žen a 31 % mužů; konstatuje však, že 14 

z 29 (48 %) vyšších vedoucích pracovníků 

agentury jsou ženy; vyzývá agenturu, aby 

otázku vyváženosti rovnosti pohlaví brala v 

úvahu při náboru nových zaměstnanců a 

aby orgán příslušný k udělení absolutoria v 

příštím postupu udělování absolutoria 

informovala o pokroku dosaženém na 

konci kalendářního roku 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. konstatuje, že podle zprávy 

Účetního dvora, prošla agentura od roku 

2014 dvěma velkými reorganizacemi, 

včetně interních změn pracovního zařazení 

na pozicích vyššího a středního 

managementu; dále konstatuje, že změna 

pracovního zařazení klíčových pracovníků 

v oblasti IT a správy nebyla úspěšná a pro 

14. konstatuje, že podle zprávy 

Účetního dvora, prošla agentura od roku 

2014 dvěma velkými reorganizacemi, 

včetně interních změn pracovního zařazení 

na pozicích vyššího a středního 

managementu; dále konstatuje, že změna 

pracovního zařazení klíčových pracovníků 

v oblasti IT a správy nebyla úspěšná a pro 
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agenturu a její fungování znamenala vznik 

významného (materiálního) rizika; 

konstatuje ovšem, že agentura má za to, že 

v důsledku organizačních změn nedošlo k 

nestabilitě; navíc konstatuje, že nebyl 

zaveden žádný systém pro analýzu 

disponibilních dovedností, identifikaci 

chybějících dovedností a najímání a 

přidělování vhodných pracovníků; vyzývá 

agenturu, aby této problematice věnovala 

zvláštní pozornost, aby zlepšila řízení 

lidských zdrojů a informovala orgán 

příslušný k udělení absolutoria; 

agenturu a její fungování znamenala vznik 

významného (materiálního) rizika; 

konstatuje ovšem, že agentura má za to, že 

v důsledku organizačních změn, jejichž 

cílem bylo zvýšit účinnost správy a zlepšit 

plnění strategických cílů a které byly 

podporovány správní radou agentury, 
nedošlo k nestabilitě; navíc konstatuje, že 

nebyl zaveden žádný systém pro analýzu 

disponibilních dovedností, identifikaci 

chybějících dovedností a najímání a 

přidělování vhodných pracovníků; vyzývá 

agenturu, aby této problematice věnovala 

zvláštní pozornost, aby zlepšila řízení 

lidských zdrojů a informovala orgán 

příslušný k udělení absolutoria; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. konstatuje, že podle zprávy 

Účetního dvora podepsala Komise v roce 

2014 jménem více než 50 orgánů a institucí 

Unie (včetně této agentury) rámcovou 

smlouvu s jedním dodavatelem na nákup 

softwaru, licencí a poskytování servisních 

a poradenských služeb v oblasti IT; 

konstatuje, že rámcový dodavatel funguje 

jako prostředník mezi agenturou a 

dodavateli, kteří mohou potřeby agentury 

řešit; konstatuje, že za tyto zprostředkující 

služby si rámcový dodavatel nárokuje 

navýšení dodavatelských cen v rozmezí 

dvou až devíti procent; poznamenává, že 

v roce 2016 činily celkové platby 

rámcovému dodavateli 8 900 000 EUR; 

vyjadřuje politování nad tím, že agentura 

ceny a zvýšení účtovaná v porovnání 

16. konstatuje, že podle zprávy 

Účetního dvora podepsala Komise v roce 

2014 jménem více než 50 orgánů a institucí 

Unie (včetně této agentury) rámcovou 

smlouvu s jedním dodavatelem na nákup 

softwaru, licencí a poskytování servisních 

a poradenských služeb v oblasti IT; 

konstatuje, že rámcový dodavatel funguje 

jako prostředník mezi agenturou a 

dodavateli, kteří mohou potřeby agentury 

řešit; konstatuje, že za tyto zprostředkující 

služby si rámcový dodavatel nárokuje 

navýšení dodavatelských cen v rozmezí 

dvou až devíti procent; poznamenává, že 

v roce 2016 činily celkové platby 

rámcovému dodavateli 8 900 000 EUR; 

vyjadřuje politování nad tím, že agentura 

ceny a zvýšení účtovaná v porovnání 
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s cenovými nabídkami a fakturami 

vystavenými rámcovému dodavateli 

systematicky nekontrolovala; vyzývá 

agenturu, aby těmto otázkám věnovala 

zvláštní pozornost, aby pravidelně 

kontrolovala ceny a prozkoumala 

způsoby, jak lépe uspořit na svých 

činnostech; 

s cenovými nabídkami a fakturami 

vystavenými rámcovému dodavateli 

systematicky nekontrolovala; konstatuje 

však, že v návaznosti na zjištění Účetního 

dvora z října 2017 agentura daný případ 

prozkoumala a následně dodavatel uznal, 

že se zmýlil, a očekává se zpětné získání 

asi 12 000 EUR; konstatuje rovněž, že od 

října 2017 zavedla agentura zvláštní 

interní pokyny; tyto pokyny obsahují 

systematické kontroly kategorie produktů 

a související navýšení pro každý odhad od 

společnosti Comparex v hodnotě nad 60 

000 EUR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Dennis de Jong 

 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. bere na vědomí tvrzení agentury, 

že schůzky před předložením žádosti o 

registraci přispívají k vývoji léčivých 

přípravků; konstatuje, že v souvislosti se 

schůzkami před předložením žádosti o 

registraci plní odborníci Výboru pro 

humánní léčivé přípravky jak úlohu 

konzultantů, tak posuzovatelů žádostí o 

registraci; vyzývá agenturu, aby 

zveřejňovala seznam činností před 

podáním žádosti o registraci alespoň v 

okamžiku udělení registrace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Dennis de Jong 

 

Návrh usnesení 
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Bod 16 b (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16b. uznává, že schválení žádosti o 

registraci vychází ze tří kritérií: účinnosti, 

kvality a bezpečnosti; konstatuje, že by 

měl být doplněn čtvrtý požadavek: přidaná 

terapeutická hodnota, která porovnává 

léčivý přípravek s nejlepším dostupným 

lékem, a nikoliv s placebem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Richard Sulík, Petri Sarvamaa, 

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. s uspokojením konstatuje, že 

prohlášení o zájmech členů správní rady 

jsou zveřejněny na internetových stránkách 

agentury; bere na vědomí, že v případě 

členů správní rady nebylo v roce 2016 

zahájeno žádné řízení pro porušení důvěry; 

19. s uspokojením konstatuje, že 

životopisy a prohlášení o zájmech členů 

správní rady jsou zveřejněny 

na internetových stránkách agentury; bere 

na vědomí, že v případě členů správní rady 

nebylo v roce 2016 zahájeno žádné řízení 

pro porušení důvěry; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Dennis de Jong 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. žádá agenturu o vysvětlení ohledně 

najímání konzultantů v oblasti IT pro 

projekty IT a ohledně závislosti na těchto 

konzultantech; konstatuje, že před 
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zahájením projektů nebyla zavedena 

žádná metodika týkající se dohledu a 

monitorování ze strany vedení; je 

znepokojen omezeným dohledem nad 

vnějšími konzultanty v důsledku 

používaných smluv a skutečnosti, že 

výkon je poskytován mimo prostory 

agentury a v jiných členských státech, což 

tudíž vede ke zpožděním při provádění 

projektů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. konstatuje, že by změna sídla 

agentury mohla vést k tomu, že agenturu 

opustí někteří pracovníci; vyzývá proto 

agenturu, aby zajistila, že v takovém 

případě se budou důsledně uplatňovat 

pravidla otáčivých dveří; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. konstatuje, že agentura v listopadu 

2014 přijala pokyny Komise týkající se 

interních informátorů; vítá skutečnost, že 

správní rada agentury přijala v březnu 2017 

politiku týkající se zacházení s 

informacemi z externích zdrojů o věcech 

22. konstatuje, že agentura v listopadu 

2014 přijala pokyny Komise týkající se 

interních informátorů; vítá skutečnost, že 

správní rada agentury přijala v březnu 2017 

politiku týkající se zacházení s 

informacemi z externích zdrojů o věcech 



 

AM\1146770CS.docx 11/15 PE618.255v01-00 

 CS 

spadajících mezi její úkoly (tj. pravidla 

týkající se externích informátorů); 

spadajících mezi její úkoly (tj. pravidla 

týkající se externích informátorů); vyzývá 

oddělení vnitřní kontroly, aby provádělo 

namátková ověřování ve spolupráci s 

vedoucími oddělení s cílem posílit 

opatření na odhalení podezřelého chování 

a na odrazování od takového chování; 

doporučuje, aby agentura podrobila své 

politiky v oblasti střetu zájmů nezávislému 

posouzení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Benedek Jávor, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. domnívá se, že je třeba vytvořit 

nezávislý orgán pro zveřejňování, 

poradenství a přezkoumávání disponující 

dostatečnými rozpočtovými zdroji s cílem 

pomáhat whistleblowerům využívat 

vhodné kanály pro zveřejnění příslušných 

informací o možných nesrovnalostech 

poškozujících finanční zájmy Unie, 

chránit je před odhalením jejich identity a 

nabízet jim potřebnou podporu a 

poradenství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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23. bere na vědomí informaci agentury, 

že v roce 2016 nezaznamenala žádný 

vnitřní případ podávání informací 

(whistleblowingu) a že získala 18 zpráv z 

externího zdroje týkající se údajných 

nekalých praktik regulativní povahy, které 

mají potenciálně škodlivý dopad na veřejné 

zdraví; konstatuje, že agentura přijala 

opatření v návaznosti na každou z těchto 

zpráv, ale nezaznamenala žádnou 

znepokojivou skutečnost týkající se 

bezpečnosti a účinnosti, která by 

znamenala nutnost přijmout zvláštní 

regulační opatření; 

23. bere na vědomí informaci agentury, 

že v roce 2016 nezaznamenala žádný 

vnitřní případ podávání informací 

(whistleblowingu) a že získala 18 zpráv z 

externího zdroje týkající se údajných 

nekalých praktik regulativní povahy, které 

mají potenciálně škodlivý dopad na veřejné 

zdraví; konstatuje, že agentura přijala 

opatření v návaznosti na každou z těchto 

zpráv, ale nezaznamenala žádnou 

znepokojivou skutečnost týkající se 

bezpečnosti a účinnosti, která by 

znamenala nutnost přijmout zvláštní 

regulační opatření; uznává, že vnitřní 

postupy nebyly dostatečné pro zjištění 

obav nebo nesrovnalostí; vyzývá agenturu, 

aby postoupila tyto případy nezávislému 

orgánu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. konstatuje, že agentura v roce 2016 

obdržela 823 žádostí o přístup k 

dokumentům, což představuje nárůst o 20 

% ve srovnání s rokem 2015; konstatuje, že 

agentura odpověděla na 678 žádostí a 

poskytla úplný přístup 542 žádostem, 17 

žádostí obdrželo pouze částečný přístup a 

44 žádostí bylo zamítnuto; bere na vědomí, 

že důvodem, proč agentura zamítla 21 

žádostí o přístup k dokumentům, byla 

ochrana obchodních zájmů; vyzývá 

agenturu, aby zajistila, že při rozhodování 

o omezeních přístupu k dokumentům z 

důvodu ochrany obchodních zájmů s 

maximální odpovědností zohledňovala 

rovněž zájmy Unie a jejích občanů týkající 

se zdraví; 

24. konstatuje, že agentura v roce 2016 

obdržela 823 žádostí o přístup k 

dokumentům, což představuje nárůst o 20 

% ve srovnání s rokem 2015; konstatuje, že 

agentura odpověděla na 678 žádostí a 

poskytla úplný přístup 542 žádostem, 17 

žádostí obdrželo pouze částečný přístup a 

44 žádostí bylo zamítnuto; bere na vědomí, 

že důvodem, proč agentura zamítla 21 

žádostí o přístup k dokumentům, byla 

ochrana obchodních zájmů; vyzývá 

agenturu, aby zajistila, že při rozhodování 

o omezeních přístupu k dokumentům z 

důvodu ochrany obchodních zájmů 

odpovědně zohledňovala při uplatňování 

příslušných pravidel a nařízení rovněž 

zájmy Unie a jejích občanů týkající se 



 

AM\1146770CS.docx 13/15 PE618.255v01-00 

 CS 

zdraví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 9 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Sestavování rozpočtu podle výkonnosti Hlavní úspěchy 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. upozorňuje zejména na to, že 

agentura bude v přechodném období a 

období na přemístění v letech 2018–2020 

čelit další pracovní zátěži a rozpočtovým 

potřebám v důsledku rozhodnutí Spojeného 

království vystoupit z Unie; vyzývá 

Komisi, aby v tomto období poskytla k 

dispozici další pracovní místa a rozpočtové 

zdroje, a zajistila tak, aby agentura mohla 

nadále vykonávat své úkoly účinným 

způsobem a současně zahájit veškeré 

požadované činnosti související s 

přípravou na její přemístění v roce 2019; 

kromě toho navrhuje, aby agentura v 

mezích právních předpisů a v souladu s 

řádným finančním řízením byla oprávněna 

si udržovat rozpočtovou rezervu 

vytvořenou z příjmů z poplatků, která jí 

umožní reagovat na nepředvídané náklady 

a nevýhodné výkyvy směnného kurzu, 

30. upozorňuje zejména na to, že 

agentura bude v přechodném období a 

období na přemístění v letech 2018–2020 

čelit další pracovní zátěži a rozpočtovým 

potřebám v důsledku rozhodnutí Spojeného 

království vystoupit z Unie; vyzývá 

Komisi, aby v tomto období poskytla k 

dispozici dostatečná pracovní místa a 

rozpočtové zdroje, a zajistila tak, aby 

agentura mohla nadále vykonávat své 

úkoly účinným způsobem a současně 

zahájit veškeré požadované činnosti 

související s přípravou na její přemístění v 

roce 2019; kromě toho navrhuje, aby 

agentura v mezích právních předpisů a 

v souladu s řádným finančním řízením byla 

oprávněna si udržovat rozpočtovou rezervu 

vytvořenou z příjmů z poplatků, která jí 

umožní reagovat na nepředvídané náklady 

a nevýhodné výkyvy směnného kurzu, 
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k nimž případně dojde v roce 2018 a 

v dalších letech; 

k nimž případně dojde v roce 2018 a 

v dalších letech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Monica Macovei 

 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. vítá pracovní cestu Parlamentu do 

Amsterdamu, kde se nachází dočasné a 

budoucí sídlo agentury, s cílem 

shromáždit aktuální informace o pokroku, 

pokud jde o dvojí přesun, a o vývoji 

projektu v oblasti nemovitostí a 

zdůrazňuje úlohu Parlamentu v procesu 

rozhodování o novém sídle; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Petri Sarvamaa 

 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. bere na vědomí, že Soudní dvůr 

vydal pro dvě agentury se sídlem 

v Londýně „odstavec obsahující 

zdůraznění skutečnosti“, který se týká 

rozhodnutí Spojeného království vystoupit 

z Evropské unie; konstatuje, že vzhledem 

k rozhodnutím o budoucím sídle agentury a 

vzhledem k tomu, že nájemní smlouva 

neobsahuje ustanovení o ukončení nájmu 

před vypršením smlouvy, vykázala 

agentura ve finančních výkazech odhad 

nájemného na zbývající dobu pronájmu na 

33. bere na vědomí, že Soudní dvůr 

vydal pro dvě agentury se sídlem 

v Londýně „odstavec obsahující 

zdůraznění skutečnosti“, který se týká 

rozhodnutí Spojeného království vystoupit 

z Evropské unie; konstatuje, že vzhledem 

k rozhodnutím o budoucím sídle agentury a 

vzhledem k tomu, že nájemní smlouva 

neobsahuje ustanovení o ukončení nájmu 

před vypršením smlouvy, vykázala 

agentura ve finančních výkazech odhad 

nájemného na zbývající dobu pronájmu na 



 

AM\1146770CS.docx 15/15 PE618.255v01-00 

 CS 

období 2017–2039 ve výši 448 000 000 

EUR jako podmíněné závazky; dále 

konstatuje, že výše podmíněných závazků 

souvisejících s dalšími náklady spojenými 

se stěhováním, např. přesun zaměstnanců 

s jejich rodinami, opatření ke zmírnění 

potenciální ztráty interních i externích 

odborníků sídlících ve Spojeném 

království, a následná rizika pro zajištění 

kontinuity činnosti teprve budou 

stanoveny; vyzývá agenturu, aby o 

aktualizovaném odhadu nákladů na 

přemístění agentury obsahujícím závazky 

související se současnými prostorami 

informovala orgán příslušný k udělení 

absolutoria; 

období 2017–2039 ve výši 448 000 000 

EUR jako podmíněné závazky; naléhavě 

vybízí Komisi, aby za tyto absurdně vysoké 

pohledávky převzala odpovědnost a spolu 

s agenturou vyjednala přijatelnou dohodu 

s pronajímatelem; dále konstatuje, že výše 

podmíněných závazků souvisejících 

s dalšími náklady spojenými se 

stěhováním, např. přesun zaměstnanců 

s jejich rodinami, opatření ke zmírnění 

potenciální ztráty interních i externích 

odborníků sídlících ve Spojeném 

království, a následná rizika pro zajištění 

kontinuity činnosti teprve budou 

stanoveny; vyzývá agenturu, aby o 

aktualizovaném odhadu nákladů na 

přemístění agentury obsahujícím závazky 

související se současnými prostorami 

informovala orgán příslušný k udělení 

absolutoria; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Dennis de Jong 

 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. zdůrazňuje, že rozpočet agentury na 

rok 2016 byl financován z 95 % z poplatků 

farmaceutického průmyslu a z 5 % 

z prostředků Unie; konstatuje, že 

v souvislosti s rozhodnutím Spojeného 

království vystoupit z Unie je možné, že 

v budoucnu dojde ke snížení příjmů 

agentury; 

34. zdůrazňuje, že rozpočet agentury na 

rok 2016 byl financován z 95 % z poplatků 

farmaceutického průmyslu a z 5 % 

z prostředků Unie; zdůrazňuje, že se v roce 

2016 ve srovnání s rokem 2015 zvýšilo 

financování ze strany farmaceutických 

společností, a je znepokojen vlivem 

odvětví v agentuře v důsledku této 

závislosti; 

Or. en 

 


