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Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės paskiria 

nacionalines institucijas ir įstaigas, 

atsakingas už sveikatos technologijų 

vertinimą, Koordinavimo grupės ir jos 

pogrupių narėmis ir praneša Komisijai apie 

šiuos paskyrimus ir visus vėlesnius jų 

pakeitimus. Valstybės narės gali paskirti 

keletą institucijų ir įstaigų, atsakingų už 

sveikatos technologijų vertinimą, 

Koordinavimo grupės ir vieno ar kelių jos 

pogrupių narėmis. 

2. Valstybės narės paskiria 

nacionalines institucijas ir įstaigas, 

atsakingas už sveikatos technologijų 

vertinimą, Koordinavimo grupės ir jos 

pogrupių narėmis ir praneša Komisijai apie 

šiuos paskyrimus ir visus vėlesnius jų 

pakeitimus. Valstybės narės gali paskirti 

keletą institucijų ir įstaigų, atsakingų už 

sveikatos technologijų vertinimą, 

Koordinavimo grupės ir vieno ar kelių jos 

pogrupių narėmis. 

 Be valstybių narių atstovų, Komisija taip 

pat paskiria: 

 a) du pacientų organizacijų atstovus, 

kaip tikruosius Koordinavimo grupės ir 

jos pogrupių narius, atrinktus iš 

reikalavimus atitinkančių kandidatų 

sąrašo, kurį parengia Komisija po to, kai 

paskelbiamas viešas kvietimas dalyvauti 

konkurse, į sąrašą įtraukiant gerokai 

daugiau asmenų nei yra užimtinų 

pareigybių; 

 b) du papildomus narius, atrinktus 

pagal jų konkrečią mokslinę 

kompetenciją, kaip tikruosius 

Koordinavimo grupės narius. 

 Atstovai, nurodyti a ir b punktuose turi 

balsavimo teises. Jų balsavimas, nors ir 

įtraukiamas į posėdžio protokolą, nėra 
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vertinamas priimant bendras ataskaitas. 

Or. en 

Pagrindimas 

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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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Koordinavimo grupės prašymu 

Komisija pakviečia pacientus ir 

suinteresuotųjų subjektų tinklo paskirtus 

klinikinius ekspertus dalyvauti 

Koordinavimo grupės posėdžiuose 

stebėtojų teisėmis. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


