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Ændringsforslag 1
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. minder om, at agenturet er et 
gebyrfinansieret agentur, hvor 89,69 % af 
dets indtægter i 2018 stammede fra gebyrer 
betalt af lægemiddelindustrien, 10,28 % 
stammede fra Unionens budget, og 0,03 % 
stammede fra eksterne formålsbestemte 
indtægter;

2. minder om, at agenturet er et 
gebyrfinansieret agentur, hvor 89,69 % af 
dets indtægter i 2018 stammede fra gebyrer 
betalt af lægemiddelindustrien, 10,28 % 
stammede fra Unionens budget, og 0,03 % 
stammede fra eksterne formålsbestemte 
indtægter; understreger sin bekymring 
over, at den store afhængighed af direkte 
gebyrer fra industrien kan kompromittere 
offentlighedens opfattelse af agenturets 
uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 2
Anna Zalewska

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at en række af 
agenturets aktiviteter blev reduceret, 
forsinket eller udsat som følge af brexit 
eller andre eksterne omstændigheder; 
bemærker med bekymring, at agenturet har 
påpeget en mangel på tilstrækkelige 
ressourcer til at klare en arbejdsbyrde, der 
på grund af nye opgaver og ny lovgivning 
er stigende, og at det specifikt har påpeget, 
at det har mistet ansatte på 
korttidskontrakter som følge af flytningen 
og de særlige forhold i arbejdsretten i 
Nederlandene;

5. understreger, at en række af 
agenturets aktiviteter blev reduceret, 
forsinket eller udsat som følge af brexit 
eller andre eksterne omstændigheder; 
bemærker med bekymring, at agenturet har 
påpeget en mangel på tilstrækkelige 
ressourcer til at klare en arbejdsbyrde, der 
på grund af nye opgaver og ny lovgivning 
er stigende, og at det specifikt har påpeget, 
at det har mistet ansatte på 
korttidskontrakter som følge af flytningen 
og de særlige forhold i arbejdsretten i 
Nederlandene; opfordrer alle de relevante 
myndigheder, herunder de nederlandske 
myndigheder, til at træffe 
foranstaltninger, der sikrer, at agenturet 
så hurtigt og effektivt som muligt flyttes til 
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sit faste hovedkvarter, således at dets 
arbejde og vurderingen af 
lægemiddelsikkerheden ikke påvirkes 
negativt;

Or. pl

Ændringsforslag 3
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at en række af 
agenturets aktiviteter blev reduceret, 
forsinket eller udsat som følge af brexit 
eller andre eksterne omstændigheder; 
bemærker med bekymring, at agenturet har 
påpeget en mangel på tilstrækkelige 
ressourcer til at klare en arbejdsbyrde, der 
på grund af nye opgaver og ny lovgivning 
er stigende, og at det specifikt har påpeget, 
at det har mistet ansatte på 
korttidskontrakter som følge af flytningen 
og de særlige forhold i arbejdsretten i 
Nederlandene;

5. understreger, at en række af 
agenturets aktiviteter blev reduceret, 
forsinket eller udsat som følge af brexit 
eller andre eksterne omstændigheder; 
bemærker med bekymring, at agenturet har 
påpeget en mangel på tilstrækkelige 
ressourcer til at klare en arbejdsbyrde, der 
på grund af nye opgaver og ny lovgivning 
er stigende, og at det specifikt har påpeget, 
at det har mistet ansatte på 
korttidskontrakter som følge af flytningen 
og de særlige forhold i arbejdsretten i 
Nederlandene; beklager, at 
gennemførelsen af agenturets politik for 
offentliggørelse af kliniske data er blevet 
sat på pause som led i dets 
driftskontinuitetsplan, som blev iværksat 
for at håndtere konsekvenserne af brexit;

Or. en

Ændringsforslag 4
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. fremhæver, at agenturet i 2018 
anbefalede at give 94 nye lægemidler (84 

6. fremhæver, at agenturet i 2018 
anbefalede at give 94 nye lægemidler (84 
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humanmedicinske og 10 
veterinærmedicinske) 
markedsføringstilladelse, og at disse 
omfattede 46 nye aktive stoffer (42 
humanmedicinske og 4 
veterinærmedicinske);

humanmedicinske og 10 
veterinærmedicinske) 
markedsføringstilladelse, og at disse 
omfattede 46 nye aktive stoffer (42 
humanmedicinske og 4 
veterinærmedicinske); bemærker, at 
agenturet inden for rammerne af sine 
lægemiddelovervågningsaktiviteter i 2018 
anbefalede omgående suspension og 
tilbagetrækning af et lægemiddel til 
multipel sclerose på grund af alvorlig og 
undertiden dødbringende immunreaktion 
samt suspension af flere antibiotika;

Or. en

Ændringsforslag 5
Stanislav Polčák

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. noterer sig, at anden og tredje fase 
af driftskontinuitetsplanen blev gennemført 
i 2018 for at sikre agenturets 
kerneaktiviteter;

7. noterer sig, at anden og tredje fase 
af driftskontinuitetsplanen blev gennemført 
i 2018 for at sikre agenturets 
kerneaktiviteter; understreger i den 
forbindelse behovet for at sikre maksimal 
gennemsigtighed, ekspertise og 
uafhængighed i agenturets arbejde;

Or. cs

Ændringsforslag 6
Stanislav Polčák

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. er bekymret over forsinkelserne i 
udviklingen af EU's portal og database for 
kliniske forsøg;

8. er bekymret over forsinkelserne i 
udviklingen af EU's portal og database for 
kliniske forsøg; henleder i den forbindelse 
opmærksomheden på behovet for at løse 
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problemet med agenturets IT-
infrastruktur, der er under stort pres;

Or. cs

Ændringsforslag 7
Jutta Paulus

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. glæder sig over, at Retten i februar 
2018 i tre skelsættende domme opretholdt 
agenturets beslutning om at frigive 
dokumenter i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1049/20011a om 
aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens dokumenter; henviser 
til, at farmakologiske virksomheder har 
indgivet appel om to af Rettens afgørelser;
_________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 
43).

Or. en


