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Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

designar as respetivas autoridades e 

organismos nacionais responsáveis pela 

avaliação das tecnologias de saúde como 

membros do Grupo de Coordenação e dos 

seus subgrupos e informar a Comissão 

desse facto, bem como de quaisquer 

alterações posteriores. Os Estados-

Membros podem designar mais de uma 

autoridade ou organismo responsável pela 

avaliação das tecnologias de saúde como 

membros do Grupo de Coordenação e de 

um ou mais dos seus subgrupos. 

2. Os Estados-Membros devem 

designar as respetivas autoridades e 

organismos nacionais responsáveis pela 

avaliação das tecnologias de saúde como 

membros do Grupo de Coordenação e dos 

seus subgrupos e informar a Comissão 

desse facto, bem como de quaisquer 

alterações posteriores. Os Estados-

Membros podem designar mais de uma 

autoridade ou organismo responsável pela 

avaliação das tecnologias de saúde como 

membros do Grupo de Coordenação e de 

um ou mais dos seus subgrupos. 

 Para além dos representantes dos 

Estados-Membros, a Comissão nomeará: 

 a) dois representantes de 

organizações de doentes como membros 

efetivos do Grupo de Coordenação e 

respetivos subgrupos, selecionados de 

uma lista de candidatos elegíveis 

elaborada pela Comissão na sequência de 

um convite público à manifestação de 

interesse, de modo a que essa lista inclua 

um número de nomes significativamente 

maior do que os lugares a preencher; 

 b) dois membros adicionais, 

escolhidos com base na sua competência 

científica específica, como membros 

efetivos do Grupo de Coordenação. 
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 Os representantes referidos nas alíneas a) 

e b) terão direito de voto. Os seus votos 

devem ficar registados nas atas das 

reuniões, mas não devem ser contados 

para efeitos de aprovação de relatórios 

conjuntos. 

Or. en 

Justificação 

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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Texto da Comissão Alteração 

4. A pedido do Grupo de 

Coordenação, a Comissão deve convidar 

doentes e peritos clínicos designados pela 

rede de partes interessadas para 

participarem nas reuniões do Grupo de 

Coordenação na qualidade de 

observadores. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


