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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν δικές τους 

αρμόδιες εθνικές αρχές και φορείς για την 

αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ως 

μέλη της ομάδας συντονισμού και των 

υποομάδων της και ενημερώνουν την 

Επιτροπή επ’ αυτού και επί όποιας 

συνακόλουθης αλλαγής. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να ορίσουν πλέον της μίας 

αρμόδιας αρχής ή του ενός αρμόδιου 

φορέα για την αξιολόγηση των 

τεχνολογιών υγείας ως μέλη της ομάδας 

συντονισμού και μίας ή περισσότερων εκ 

των υποομάδων της. 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν δικές τους 

αρμόδιες εθνικές αρχές και φορείς για την 

αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ως 

μέλη της ομάδας συντονισμού και των 

υποομάδων της και ενημερώνουν την 

Επιτροπή επ’ αυτού και επί όποιας 

συνακόλουθης αλλαγής. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να ορίσουν πλέον της μίας 

αρμόδιας αρχής ή του ενός αρμόδιου 

φορέα για την αξιολόγηση των 

τεχνολογιών υγείας ως μέλη της ομάδας 

συντονισμού και μίας ή περισσότερων εκ 

των υποομάδων της. 

 Εκτός από τους εκπροσώπους των 

κρατών μελών, η Επιτροπή διορίζει: 

 α) δύο εκπροσώπους οργανώσεων 

ασθενών ως πλήρη μέλη της ομάδας 

συντονισμού και της υποομάδας της, οι 

οποίοι επιλέγονται από μια λίστα 

επιλέξιμων υποψηφίων που καταρτίζεται 

από την Επιτροπή, κατόπιν δημόσιας 

πρόκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος, 

ούτως ώστε η λίστα να περιλαμβάνει 

πολύ περισσότερα ονόματα από τις θέσεις 

που πρόκειται να καλυφθούν· 

 β) δύο πρόσθετα μέλη, τα οποία 

επιλέγονται βάσει της συγκεκριμένης 

επιστημονικής αρμοδιότητά τους, ως 

πλήρη μέλη της ομάδας συντονισμού. 
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 Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στα 

στοιχεία α) και β) έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η ψήφος τους καταγράφεται στα 

πρακτικά της συνεδρίασης αλλά δεν 

καταμετράται για την έγκριση κοινών 

εκθέσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κατόπιν αιτήματος της ομάδας 

συντονισμού, η Επιτροπή καλεί τους 

ασθενείς και τους κλινικούς 

εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί από 

το δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών να 

παρίστανται στις συνεδριάσεις της 

ομάδας συντονισμού ως παρατηρητές. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


