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Amendement 1
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. beklemtoont dat het 
Geneesmiddelenbureau een bureau is dat 
gefinancierd wordt uit de vergoedingen, 
waarbij 89,69 % van de inkomsten in 2018 
afkomstig was uit de vergoedingen die 
werden betaald door de farmaceutische 
industrie, 10,28 % uit de begroting van de 
Unie en 0,03 % uit externe 
bestemmingsontvangsten;

2. beklemtoont dat het 
Geneesmiddelenbureau een bureau is dat 
gefinancierd wordt uit de vergoedingen, 
waarbij 89,69 % van de inkomsten in 2018 
afkomstig was uit de vergoedingen die 
werden betaald door de farmaceutische 
industrie, 10,28 % uit de begroting van de 
Unie en 0,03 % uit externe 
bestemmingsontvangsten; maakt zich er 
zorgen over dat de grote afhankelijkheid 
van de directe vergoedingen van de 
farmaceutische industrie negatief zou 
kunnen uitwerken op de publieke 
perceptie van de onafhankelijkheid van 
het Bureau;

Or. en

Amendement 2
Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat een aantal activiteiten 
van het Bureau wegens de brexit of andere 
externe omstandigheden zijn 
teruggeschroefd, vertraagd of uitgesteld; 
merkt met bezorgdheid op dat het Bureau 
erop heeft gewezen dat het over 
onvoldoende middelen beschikt om het 
hoofd te kunnen bieden aan een werklast 
die toeneemt als gevolg van nieuwe taken 
en wetgeving, en in het bijzonder het 
verlies van tijdelijk contractueel personeel 
als gevolg van de verhuizing en de 
specifieke kenmerken van de 

5. benadrukt dat een aantal activiteiten 
van het Bureau wegens de brexit of andere 
externe omstandigheden zijn 
teruggeschroefd, vertraagd of uitgesteld; 
merkt met bezorgdheid op dat het Bureau 
erop heeft gewezen dat het over 
onvoldoende middelen beschikt om het 
hoofd te kunnen bieden aan een werklast 
die toeneemt als gevolg van nieuwe taken 
en wetgeving, en in het bijzonder het 
verlies van tijdelijk contractueel personeel 
als gevolg van de verhuizing en de 
specifieke kenmerken van de 
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arbeidswetgeving in Nederland; arbeidswetgeving in Nederland;

Or. pl

Amendement 3
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat een aantal activiteiten 
van het Bureau wegens de brexit of andere 
externe omstandigheden zijn 
teruggeschroefd, vertraagd of uitgesteld; 
merkt met bezorgdheid op dat het Bureau 
erop heeft gewezen dat het over 
onvoldoende middelen beschikt om het 
hoofd te kunnen bieden aan een werklast 
die toeneemt als gevolg van nieuwe taken 
en wetgeving, en in het bijzonder het 
verlies van tijdelijk contractueel personeel 
als gevolg van de verhuizing en de 
specifieke kenmerken van de 
arbeidswetgeving in Nederland;

5. benadrukt dat een aantal activiteiten 
van het Bureau wegens de brexit of andere 
externe omstandigheden zijn 
teruggeschroefd, vertraagd of uitgesteld; 
merkt met bezorgdheid op dat het Bureau 
erop heeft gewezen dat het over 
onvoldoende middelen beschikt om het 
hoofd te kunnen bieden aan een werklast 
die toeneemt als gevolg van nieuwe taken 
en wetgeving, en in het bijzonder het 
verlies van tijdelijk contractueel personeel 
als gevolg van de verhuizing en de 
specifieke kenmerken van de 
arbeidswetgeving in Nederland; betreurt 
dat het "business continuity plan" van het 
Bureau, dat ontwikkeld is om in te spelen 
op de gevolgen van de Brexit, geresulteerd 
heeft in opschorting van de uitvoering van 
het beleid van het Bureau met betrekking 
tot de publicatie van klinische data;

Or. en

Amendement 4
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het Bureau in 2018 
voor 94 nieuwe geneesmiddelen (84 voor 
menselijk gebruik en 10 voor veterinair 

6. wijst erop dat het Bureau in 2018 
voor 94 nieuwe geneesmiddelen (84 voor 
menselijk gebruik en 10 voor veterinair 
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gebruik) heeft aanbevolen een vergunning 
te verlenen om ze op de markt te brengen, 
en dat het daarbij ging om 46 nieuwe 
werkzame stoffen (42 voor menselijk 
gebruik en 4 voor veterinair gebruik);

gebruik) heeft aanbevolen een vergunning 
te verlenen om ze op de markt te brengen, 
en dat het daarbij ging om 46 nieuwe 
werkzame stoffen (42 voor menselijk 
gebruik en 4 voor veterinair gebruik); stelt 
vast dat het Bureau in 2018 in het kader 
van zijn activiteiten met betrekking tot 
geneesmiddelenbewaking aanbevolen had 
de vergunning voor een bepaald 
geneesmiddel voor multiple sclerose 
vanwege ernstige en soms fatale 
immuunreacties in te trekken en het 
geneesmiddel uit de markt te nemen, en 
dat het voor een aantal antibiotica 
dezelfde aanbeveling had gedaan; 

Or. en

Amendement 5
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt vast dat de tweede en derde 
fase van het bedrijfscontinuïteitsplan in 
2018 ten uitvoer zijn gelegd om de 
kernactiviteiten van het Bureau veilig te 
stellen;

7. stelt vast dat de tweede en derde 
fase van het bedrijfscontinuïteitsplan in 
2018 ten uitvoer zijn gelegd om de 
kernactiviteiten van het Bureau veilig te 
stellen; beklemtoont in dit verband dat 
moet worden gezorgd voor maximale 
transparantie, expertise en 
onafhankelijkheid bij het werk van het 
Bureau;

Or. cs

Amendement 6
Stanislav Polčák

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement
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8. maakt zich zorgen over de 
geconstateerde vertragingen bij de 
ontwikkeling van het EU-portaal en de 
Europese databank voor klinische proeven;

8. maakt zich zorgen over de 
geconstateerde vertragingen bij de 
ontwikkeling van het EU-portaal en de 
Europese databank voor klinische proeven; 
geeft in dit verband aan dat er een 
oplossing moet worden gevonden voor de 
problemen van de IT-infrastructuur van 
het Bureau, die over onvoldoende 
capaciteit beschikt;

Or. cs

Amendement 7
Jutta Paulus

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verwelkomt dat het Gerecht, in 
februari 2018, in drie historische 
uitspraken de rechtmatigheid heeft 
bekrachtigd van het besluit van het 
Bureau om - overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van 
het publiek tot documenten van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie1 bis - documenten openbaar te 
maken;  overwegende dat tegen twee 
besluiten van het Gerecht beroep is 
aangetekend door farmaceutische 
bedrijven;

Or. en


