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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Ifakkar li, kif stipulat fir-regolament finanzjarju tagħha, id-dħul tal-baġit tal-Aġenzija 

Ewropea għall-Mediċini ("l-Aġenzija") huwa bbażat fuq flus li tirċievi għal 

kontribuzzjonijiet mill-Unjoni u fuq ħlasijiet għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni 

ta' kummerċjalizzazzjoni għal prodotti farmaċewtiċi u għal attivitajiet wara l-

awtorizzazzjoni, kif ukoll għal diversi attivitajiet amministrattivi; 

2. Jinnota li fl-2015 il-baġit totali tal-Aġenzija kien ta' EUR 304 000 000, li minnhom 

EUR 18 669 000 kienu saru disponibbli permezz tal-finanzjament ewlieni mill-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea; 

3. Jinnota li fl-2015 tfakkru l-20 anniversarju tal-Aġenzija u l-50 anniversarju tal-

leġiżlazzjoni farmaċewtika fl-Unjoni; 

4. Jinnota li, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fl-2015, il-krediti l-

ġodda kollha ġew impenjati u mħallsa; jirrikonoxxi li l-livell ta' eżekuzzjoni jammonta 

għal 94,6 % u li dan ifisser ammont ta' approprjazzjonijiet mhux użati ta' 

EUR 1 949 miljun; jinnota, madankollu, li dan il-livell baxx ta' eżekuzzjoni jikkorrispondi 

għad-dħul assenjat mhux użat (l-eżitu tal-Aġenzija tal-2014), li reġa' ntuża fl-2016; 

5. Ifakkar li, b'segwitu għas-sentenza tat-Tribunal tas-Servizz Ċivili tal-Unjoni Ewropea, 

imħabbra fit-13 ta' Novembru 2014, li tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni rigward l-

adozzjoni ta' lista ristretta ta' kandidati potenzjali għall-pożizzjoni ta' direttur eżekuttiv tal-

Aġenzija u, bħala konsegwenza, il-ħatra tad-direttur eżekuttiv min-naħa tal-Bord 

f'Novembru 2011, il-post ta' direttur eżekuttiv reġa' ġie ppubblikat u saret ħatra mill-ġdid 

u li, minkejja din is-sitwazzjoni diffiċli, l-Aġenzija rnexxielha twettaq il-programm ta' 

ħidma tagħha; 

6. Ifakkar li l-Aġenzija bdiet tiġbor ħlasijiet relatati mas-servizzi ta' farmakoviġilanza lejn l-

aħħar tal-2014; jinnota li għas-sena finanzjarja 2015 ġew irkuprati EUR 21 640 000; 

7. Jinnota li fl-2015 l-Aġenzija rrakkomandat 93 mediċina għal awtorizzazzjoni ta' 

kummerċjalizzazzjoni u li dawn jinkludu 39 sustanza attiva ġdida; jenfasizza li tali 

sustanzi qatt ma kienu ġew awtorizzati f'mediċina fl-Unjoni u li ma għandhom 

konnessjoni mal-istruttura kimika ta' ebda sustanza awtorizzata oħra; 

8. Itenni r-rwol importanti tal-Aġenzija fil-ħarsien u l-promozzjoni tas-saħħa pubblika u tal-

annimali billi tivvaluta u tissorvelja l-mediċini għall-użu uman jew veterinarju; 

9. Jirrakkomanda, abbażi tal-fatti disponibbli, li tingħata l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv 

tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-

sena finanzjarja 2015. 

 


