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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки определят 

своите национални институции и 

органи, отговорни за оценката на 

здравните технологии, за членове на 

Координационната група и нейните 

подгрупи, и информират Комисията за 

това и за всички последващи промени. 

Държавите членки могат да определят 

повече от една институция или орган, 

отговорни за оценката на здравните 

технологии, за членове на 

Координационната група и на една или 

повече от нейните подгрупи. 

2. Държавите членки определят 

своите национални институции и 

органи, отговорни за оценката на 

здравните технологии, за членове на 

Координационната група и нейните 

подгрупи, и информират Комисията за 

това и за всички последващи промени. 

Държавите членки могат да определят 

повече от една институция или орган, 

отговорни за оценката на здравните 

технологии, за членове на 

Координационната група и на една или 

повече от нейните подгрупи. 

 В допълнение към представителите 

на държавите членки Комисията 

назначава: 

 a) двама представители на 

пациентски организации като 

пълноправни членове на 

Координационната група и нейните 

подгрупи, избрани от списък с 

допустими кандидати, изготвен от 

Комисията след публична покана за 

изразяване на интерес, така че 

списъкът да включва значително 

повече имена от броя на постовете, 

които трябва да се запълнят; 

 б) двама допълните членове, 

избрани въз основа на специфичната 

им научна компетентност, като 
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пълноправни членове на 

Координационната група. 

 Двамата представители, посочени в 

букви a) и б), имат право на глас. 

Техният глас обаче ще бъде вписван в 

протокола от заседанието, но няма 

да се брои за приемането на 

съвместните доклади. 

Or. en 

Обосновка 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. По искане на 

Координационната група Комисията 

кани пациенти и клинични експерти, 

определени от мрежата на 

заинтересованите страни, да 

присъстват на срещите на 

Координационната група като 

наблюдатели. 

заличава се 

Or. en 

 

 


