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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre își desemnează 

autoritățile și organismele naționale 

responsabile cu evaluarea tehnologiilor 

medicale în calitate de membri ai grupului 

de coordonare și ai subgrupurilor acestuia 

și informează Comisia în acest sens, 

precum și cu privire la orice modificări 

ulterioare. Statele membre pot desemna 

mai mult de o autoritate sau un organism 

responsabil cu evaluarea tehnologiilor 

medicale în calitate de membri ai grupului 

de coordonare și ai unuia sau mai multora 

dintre subgrupurile acestuia. 

2. Statele membre își desemnează 

autoritățile și organismele naționale 

responsabile cu evaluarea tehnologiilor 

medicale în calitate de membri ai grupului 

de coordonare și ai subgrupurilor acestuia 

și informează Comisia în acest sens, 

precum și cu privire la orice modificări 

ulterioare. Statele membre pot desemna 

mai mult de o autoritate sau un organism 

responsabil cu evaluarea tehnologiilor 

medicale în calitate de membri ai grupului 

de coordonare și ai unuia sau mai multora 

dintre subgrupurile acestuia. 

 Pe lângă reprezentanții statelor membre, 

Comisia desemnează și: 

 (a) doi reprezentanți ai organizațiilor 

de pacienți ca membri cu drepturi depline 

ai grupului de coordonare și ai 

subgrupurilor acestuia, aleși de pe o listă 

de candidați eligibili întocmită de 

Comisie, în urma unui apel public la 

exprimarea interesului, astfel încât lista 

să includă mult mai multe nume decât 

pozițiile ce trebuie ocupate; 

 (b) alți doi membri, aleși pe baza 

competenței lor științifice specifice, în 

calitate de membri cu drepturi depline ai 

grupului de coordonare. 

 Reprezentanții menționați la literele (a) și 
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(b) au drept de vot. Voturile lor sunt 

raportate în procesul-verbal al reuniunii 

dar nu sunt luate în considerare la 

adoptarea rapoartelor comune. 

Or. en 

Justificare 

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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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. La cererea grupului de 

coordonare, Comisia invită pacienți și 

experți clinici desemnați de rețeaua 

părților interesate să participe la 

reuniunile grupului de coordonare în 

calitate de observatori. 

eliminat 

Or. en 

 

 


