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1.10.2018 A8-0289/202 

Emenda  202 

Françoise Grossetête 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu  2 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ga) "riżultati tas-saħħa rilevanti għall-

pazjent" tfisser data li tidentifika jew 

tbassar il-mortalità, il-morbidità, il-

kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa u 

avvenimenti avversi; 

Or. en 



 

AM\1164489MT.docx  PE624.119v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Emenda  203 

Françoise Grossetête 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jaġixxi b'kunsens, jew, fejn meħtieġ, 

jivvota permezz tal-maġġoranza sempliċi. 

Għandu jkun hemm vot wieħed għal kull 

Stat Membru. 

3. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jaġixxi b'kunsens, jew, fejn meħtieġ, 

jivvota permezz tal-maġġoranza 

kwalifikata. 

 Il-proċeduri mwettqa mill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni għandhom ikunu 

trasparenti bil-minuti tal-laqgħa u l-voti 

ddokumentati u jsiru disponibbli 

pubblikament, inkluż kwalunkwe dissens. 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

1.10.2018 A8-0289/204 

Emenda  204 

Françoise Grossetête 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposal for a regulation 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-sottogrupp innominat għandu 

jitlob lill-iżviluppaturi tat-teknoloġija tas-

saħħa rilevanti jressqu d-dokumentazzjoni 

li jkun fiha l-informazzjoni, id-dejta u l-

evidenza neċessarji għall-valutazzjoni 

klinika konġunta. 

2. Is-sottogrupp innominat għandu 

jiltaqa' mal-iżviluppaturi tat-teknoloġija 

tas-saħħa rilevanti biex jiddefinixxu l-

ambitu tal-valutazzjoni u d-

dokumentazzjoni disponibbli u aġġornata 

li għandha tiġi ppreżentata, li jkun fiha l-

informazzjoni, id-dejta u l-istudji, inklużi 

kemm ir-riżultati negattivi kif ukoll dawk 

pożittivi, meħtieġa għall-valutazzjoni 

klinika konġunta. Dik id-dokumentazzjoni 

għandha tinkludi d-dejta disponibbli mit-

testijiet kollha li twettqu, kif ukoll mill-

istudji kollha li fihom intużat it-

teknoloġija, li t-tnejn huma ta' 

importanza kbira biex jiġi żgurat livell 

għoli ta' kwalità fil-valutazzjonijiet. 

 Għall-prodotti mediċinali msemmija fl-

Artikolu 5(1)(a), id-dokumentazzjoni 

għandha tal-anqas tinkludi: 

 (a) il-fajl imressaq; 

 (b) indikazzjoni tal-istat tal-

awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni; 

 (c) jekk disponibbli, ir-Rapport 

Pubbliku Ewropew ta' Valutazzjoni 

(EPAR), inkluż is-Sommarju tal-

Karatteristiċi tal-Prodott (SPC); l-

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini 

għandha tipprovdi lill-Grupp ta' 
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Koordinazzjoni r-rapporti ta' valutazzjoni 

xjentifika rilevanti li ġew adottati; 

 (d) fejn applikabbli, ir-riżultati ta' 

studji addizzjonali mitluba mill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni u disponibbli għall-

iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa; 

 (e) fejn applikabbli u jekk disponibbli 

għall-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-

saħħa, ir-rapporti tal-HTA diġà 

disponibbli dwar it-teknoloġija tas-saħħa 

kkonċernata; 

 (f) informazzjoni dwar studji u 

reġistri ta' studju disponibbli għall-

iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa. 

 L-iżviluppaturi tat-teknoloġija tas-saħħa 

għandhom ikunu obbligati jressqu d-data 

kollha mitluba. 

 L-assessuri jistgħu jaċċessaw ukoll 

bażijiet ta' dejta pubbliċi u sorsi ta' 

informazzjoni klinika, bħar-reġistri tal-

pazjenti, il-bażijiet ta' dejta jew in-

Netwerks Ewropej ta' Referenza, fejn 

jitqies li dan l-aċċess huwa meħtieġ biex 

tiġi kkomplementata l-informazzjoni 

pprovduta mill-iżviluppatur u biex issir 

valutazzjoni klinika aktar preċiża tat-

teknoloġija tas-saħħa. Ir-riproduċibbiltà 

tal-valutazzjoni timplika li din l-

informazzjoni ssir pubblika. 

 Ir-relazzjoni bejn l-evalwaturi u l-

iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-saħħa 

għandha tkun indipendenti u imparzjali. 

L-iżviluppaturi tat-teknoloġiji tas-saħħa 

jistgħu jiġu kkonsultati iżda ma 

għandhomx jipparteċipaw b'mod attiv fil-

proċess tal-evalwazzjoni. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Emenda  205 

Françoise Grossetête 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Meta, fi kwalunkwe stadju tat-

tħejjija tal-abbozz tar-rapport dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta, l-assessur 

iqis li hija meħtieġa evidenza addizzjonali 

mill-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa 

li qed iressaq id-dokumentazzjoni sabiex 

jitlesta r-rapport, jista' jitlob lis-sottogrupp 

innominat jissospendi l-perjodu ta' żmien 

stabbilit għat-tħejjija tar-rapport u jitlob 

evidenza addizzjonali mill-iżviluppatur tat-

teknoloġija tas-saħħa. Wara li jkun 

ikkonsulta mal-iżviluppatur tat-teknoloġija 

tas-saħħa dwar iż-żmien meħtieġ biex 

titħejja l-evidenza addizzjonali meħtieġa, 

it-talba mill-assessur għandha tispeċifika l-

għadd ta' jiem ta' xogħol li fihom it-tħejjija 

għandha tiġi sospiża. 

6. Meta, fi kwalunkwe stadju tat-

tħejjija tal-abbozz tar-rapport dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta, l-assessur 

iqis li hija meħtieġa evidenza addizzjonali 

mill-iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa 

li qed iressaq id-dokumentazzjoni sabiex 

jitlesta r-rapport, jista' jitlob lis-sottogrupp 

innominat jissospendi l-perjodu ta' żmien 

stabbilit għat-tħejjija tar-rapport u jitlob 

evidenza addizzjonali mill-iżviluppatur tat-

teknoloġija tas-saħħa. Wara li jkun 

ikkonsulta mal-iżviluppatur tat-teknoloġija 

tas-saħħa dwar iż-żmien meħtieġ biex 

titħejja l-evidenza addizzjonali meħtieġa, 

it-talba mill-assessur għandha tispeċifika l-

għadd ta' jiem ta' xogħol li fihom it-tħejjija 

għandha tiġi sospiża. Meta waqt il-proċess 

issir disponibbli data klinika ġdida, l-

iżviluppatur tat-teknoloġija tas-saħħa 

kkonċernat għandu wkoll jikkomunika 

din l-informazzjoni l-ġdida b'mod proattiv 

lill-assessur. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Emenda  206 

Françoise Grossetête 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta u r-rapport 

ta' sinteżi, kull fejn possibbli permezz ta' 

kunsens jew, fejn meħtieġ, permezz tal-

maġġoranza sempliċi tal-Istati Membri. 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

valutazzjoni klinika konġunta u r-rapport 

ta' sinteżi, kull fejn possibbli permezz ta' 

kunsens jew, fejn meħtieġ, permezz tal-

maġġoranza kwalifikata tal-Istati Membri. 

 Il-pożizzjonijiet diverġenti u r-raġunijiet li 

fuqhom ikunu bbażati dawn il-

pożizzjonijiet għandhom jiġu rreġistrati 

fir-rapport finali. 

 Ir-rapport finali għandu jinkludi analiżi 

tas-sensittività jekk ikun hemm wieħed 

jew aktar mill-elementi li ġejjin: 

 (a) opinjonijiet differenti dwar l-

istudji li jkunu se jiġu esklużi minħabba 

preġudizzju sever; 

 (b) pożizzjonijiet diverġenti jekk l-

istudji għandhom jiġu esklużi għaliex ma 

jirriflettux l-iżvilupp teknoloġiku 

aġġornat; or 

 (c) kontroversji fir-rigward tad-

definizzjoni tal-livelli limiti minimi ta' 

irrilevanza rigward il-punti ta' tmiem 

rilevanti għall-pazjent. 

 L-għażla tal-komparatur wieħed jew aktar 

u l-punti ta' tmiem rilevanti għall-pazjent 

għandhom jiġu medikament iġġustifikati 
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u ddokumentati fir-rapport finali. 

 Ir-rapport finali għandu jinkludi wkoll ir-

riżultati tal-konsultazzjoni xjentifika 

konġunta mwettqa skont l-Artikolu 13. Ir-

rapporti dwar il-konsultazzjonijiet 

xjentifiċi għandhom jiġu ppubblikati 

ladarba l-valutazzjonijiet kliniċi konġunti 

jkunu kkompletati. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Emenda  207 

Françoise Grossetête 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

konsultazzjoni xjentifika konġunta, fejn 

possibbli permezz ta' kunsens jew, fejn 

meħtieġ, permezz tal-maġġoranza sempliċi 

tal-Istati Membri, mhux aktar tard minn 

100 jum wara li tibda t-tħejjija tar-rapport 

imsemmi fil-paragrafu 4. 

12. Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

japprova r-rapport finali dwar il-

konsultazzjoni xjentifika konġunta, fejn 

possibbli permezz ta' kunsens jew, fejn 

meħtieġ, permezz tal-maġġoranza 

kwalifikata tal-Istati Membri, mhux aktar 

tard minn 100 jum wara li tibda t-tħejjija 

tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 4. 

Or. en 

 

 


