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Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis savas nacionālās 

iestādes un struktūras, kas atbild par 

veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu, 

ieceļ par Koordinācijas grupas un tās 

apakšgrupu locekļiem un par iecelšanu un 

jebkādām vēlākām pārmaiņām informē 

Komisiju. Par Koordinācijas grupas vai 

vienas vai vairāku tās apakšgrupu 

locekļiem dalībvalstis var iecelt vairāk 

nekā vienu iestādi vai struktūru, kas atbild 

par veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanu. 

2. Dalībvalstis savas nacionālās 

iestādes un struktūras, kas atbild par 

veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu, 

ieceļ par Koordinācijas grupas un tās 

apakšgrupu locekļiem un par iecelšanu un 

jebkādām vēlākām pārmaiņām informē 

Komisiju. Par Koordinācijas grupas vai 

vienas vai vairāku tās apakšgrupu 

locekļiem dalībvalstis var iecelt vairāk 

nekā vienu iestādi vai struktūru, kas atbild 

par veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanu. 

 Papildus dalībvalstu pārstāvjiem Komisija 

ieceļ: 

 (a) divus pilntiesīgus Koordinācijas 

grupas un tās apakšgrupu locekļus, kuri 

pārstāv pacientu organizācijas un 

izraudzīti no atbilstīgu kandidātu 

saraksta, ko Komisija sagatavojusi pēc 

publiska uzaicinājuma izteikt 

ieinteresētību, nodrošinot, lai minētajā 

sarakstā būtu ievērojami vairāk vārdu 

nekā aizpildāmo amatu; 

 (b) vēl divus pilntiesīgus 

Koordinācijas grupas locekļus, kurus 

izraugās, pamatojoties uz viņu īpašo 

zinātnisko kompetenci. 

 Šā punkta a) un b) apakšpunktā 

minētajiem pārstāvjiem ir balsstiesības. 
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Viņu balsojumu atspoguļo sanāksmju 

protokolos, taču neņem vērā, pieņemot 

kopīgos ziņojumus. 

Or. en 

Pamatojums 

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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26. pants – 4. punkts 
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4. Pēc Koordinācijas grupas 

pieprasījuma Komisija aicina ieinteresēto 

personu tīkla izraudzītus pacientus un 

klīniskos ekspertus piedalīties 

Koordinācijas grupas sanāksmēs 

novērotāju statusā. 

svītrots 

Or. en 


