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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie wyznaczają 

krajowe organy i instytucje 

odpowiedzialne za ocenę technologii 

medycznych jako członków grupy 

koordynacyjnej i jej podgrup oraz 

informują o tym Komisję i o wszelkich 

późniejszych zmianach. Państwa 

członkowskie mogą wyznaczyć więcej niż 

jeden organ lub instytucję odpowiedzialną 

za ocenę technologii medycznych jako 

członków grupy koordynacyjnej oraz 

jednej lub większej liczby jej podgrup. 

2. Państwa członkowskie wyznaczają 

krajowe organy i instytucje 

odpowiedzialne za ocenę technologii 

medycznych jako członków grupy 

koordynacyjnej i jej podgrup oraz 

informują o tym Komisję i o wszelkich 

późniejszych zmianach. Państwa 

członkowskie mogą wyznaczyć więcej niż 

jeden organ lub instytucję odpowiedzialną 

za ocenę technologii medycznych jako 

członków grupy koordynacyjnej oraz 

jednej lub większej liczby jej podgrup. 

 Oprócz przedstawicieli państw 

członkowskich Komisja wyznacza 

również: 

 a) dwóch przedstawicieli organizacji 

pacjentów jako pełnoprawnych członków 

grupy koordynacyjnej i jej podgrup, 

wybranych z listy kwalifikujących się 

kandydatów opracowanej przez Komisję 

po wystosowaniu publicznego zaproszenia 

do wyrażenia zainteresowania, która to 

lista zawiera znacznie więcej nazwisk niż 

stanowisk do obsadzenia; 

 b) dwóch dodatkowych członków 

wybranych na podstawie szczególnych 

kompetencji naukowych jako 

pełnoprawnych członków grupy 

koordynacyjnej. 
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 Przedstawiciele, o których mowa w lit. a) i 

b) mają prawo do głosowania. Ich głos 

jest odnotowywany w protokole z 

posiedzenia, lecz nie jest uwzględniany 

przy przyjmowaniu wspólnych 

sprawozdań. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Na wniosek grupy koordynacyjnej 

Komisja zaprasza pacjentów i ekspertów 

klinicznych wyznaczonych przez sieć 

zainteresowanych stron do udziału w 

posiedzeniach grupy koordynacyjnej w 

roli obserwatorów. 

skreśla się 

Or. en 

 

 


