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Τροπολογία 1
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ...στο Γενικό Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2010·

1. καλεί τον Οργανισμό να γνωστοποιήσει 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έως 
τις 30 Ιουνίου 2012 τα μέτρα που 
ελήφθησαν και τις βελτιώσεις που 
επετεύχθησαν όσον αφορά όλους τους 
τομείς που προκαλούν ανησυχία και 
αποφασίζει να αναβάλει τη χορήγηση 
απαλλαγής στον Εκτελεστικό Διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ...στο Γενικό Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2010·

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στον Εκτελεστικό
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Edit Herczog
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Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ...στο Γενικό Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ...το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για 
το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ...το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για 
το οικονομικό έτος 2010·

1. αναβάλλει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό 
έτος 2010·

Or. en
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Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τον Οργανισμό και την Υπηρεσία 
Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου να 
ελέγξουν κατά πόσον εφαρμόστηκαν 
πλήρως όλες οι δράσεις που αναφέρονται 
στις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου, 
περιλαμβανομένης και εκείνης για το έτος 
2010·

2. καλεί τον Οργανισμό και την Υπηρεσία 
Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου να 
ελέγξουν κατά πόσον εφαρμόστηκαν 
πλήρως όλες οι δράσεις που αναφέρονται 
στις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου, 
περιλαμβανομένης και εκείνης για το έτος 
2010 και να πληροφορήσει την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 7
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του διότι το 
διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού 
ουδέποτε απέστειλε το σχέδιο δράσης του 
και ζητεί επίμονα να του αποσταλεί 
πάραυτα·

3. σημειώνει από τον Οργανισμό ότι στις 
15 Δεκεμβρίου 2011 το διοικητικό 
συμβούλιο προσυπέγραψε την πρόταση 
να υποβάλει ο Οργανισμός στο διοικητικό 
συμβούλιο του Ιουνίου 2012 τα λεπτομερή 
μέτρα εφαρμογής που σχετίζονται με:

- τη θέσπιση της νέας δομής και πεδίου 
δράσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
σχετικά με τη σύναψη προμηθειών και 
συμβάσεων,
- την υλοποίηση πολυετούς σχεδίου 
προμηθειών,
- τη θέσπιση της αρμοδιότητας των 
ανωτέρω·
εμμένει στο να αποστείλει το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού το σχέδιο 
δράσης στην αρμόδια για την απαλλαγή 
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αρχή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2012·

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του διότι το 
διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού
ουδέποτε απέστειλε το σχέδιο δράσης του 
και ζητεί επίμονα να του αποσταλεί 
πάραυτα·

3. ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού να αποστείλει το σχέδιο 
δράσης στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή·

Or. en

Τροπολογία 9
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εντοπίζει αδυναμίες στο σύστημα 
επικύρωσης των απαιτήσεων που 
χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τους 
αντισυμβαλλομένους του στον τομέα της 
ΤΠ· καλεί, ως εκ τούτου, τον Οργανισμό 
να επανορθώσει πάραυτα αυτή την 
κατάσταση και να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ως προς 
τα μέτρα που θα λάβει σχετικά·

8. εντοπίζει αδυναμίες στο σύστημα 
επικύρωσης των απαιτήσεων που 
χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τους 
αντισυμβαλλομένους του στον τομέα της 
ΤΠ· σημειώνει τη δήλωση του 
Οργανισμού ότι οι αδυναμίες που 
διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν 
σχέση με ανθρώπινο σφάλμα και 
διορθώθηκαν, ότι έχει ενισχύσει τον εκ 
των προτέρων επιχειρησιακό και 
δημοσιονομικό έλεγχο των τιμολογίων τον 
οποίο διενεργεί και ότι δεν έχουν 
εντοπισθεί περαιτέρω αδυναμίες· καλεί το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να προβεί σε 
επαλήθευση επί του θέματος και να 
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ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά·

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εντοπίζει αδυναμίες στο σύστημα 
επικύρωσης των απαιτήσεων που 
χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τους 
αντισυμβαλλομένους του στον τομέα της 
ΤΠ· καλεί, ως εκ τούτου, τον Οργανισμό 
να επανορθώσει πάραυτα αυτή την 
κατάσταση και να ενημερώσει την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή ως προς τα μέτρα 
που θα λάβει σχετικά·

8. εντοπίζει αδυναμίες στο σύστημα 
επικύρωσης των απαιτήσεων που 
χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για τους 
αντισυμβαλλομένους του στον τομέα της 
ΤΠ· καλεί, ως εκ τούτου, τον Οργανισμό 
να επανορθώσει αυτή την κατάσταση και 
να ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή ως προς τα μέτρα που θα 
λάβει σχετικά·

Or. en

Τροπολογία 11
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ανησυχεί διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
επισήμανε για μια ακόμη φορά μια μεγάλη 
μεταφορά πιστώσεων ύψους 17 600 000 
ευρώ στον Τίτλο II (Διοικητικές δαπάνες)· 
τονίζει ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί 
ένδειξη καθυστερήσεων στην υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων που 
χρηματοδοτούνταν από τον τίτλο II του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού και ότι ο 
Οργανισμός δεν τηρεί την αρχή της 
ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

10. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
επισήμανε για μια ακόμη φορά μια μεγάλη 
μεταφορά πιστώσεων από έτους σε έτος 
ύψους 17 600 000 ευρώ στον Τίτλο II 
(Διοικητικές δαπάνες)· τονίζει ότι η 
κατάσταση αυτή αποτελεί ένδειξη 
καθυστερήσεων στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνταν 
από τον τίτλο II του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού·
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Or. en

Τροπολογία 12
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία την πρόσθετη 
παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι 
μόλις το 36 % των μεταφερθεισών
πιστώσεων αντιστοιχούν σε πληρωτέες 
δαπάνες του 2010, ενώ το εναπομένον 64 
% των μεταφερθέντων ποσών δεν 
αφορούσαν το οικονομικό έτος 2010·

11. σημειώνει την πρόσθετη παρατήρηση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι μόλις το 36 
% των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 
2011 αντιστοιχούν σε πληρωτέες δαπάνες 
του 2010, ενώ το εναπομένον 64 % των 
μεταφερθέντων ποσών δεν αφορούσαν το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 13
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συνάγει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι το 
2010 ακυρώθηκαν πιστώσεις ύψους 
9.074.296,49 ευρώ σε σύγκριση με τα 
7.693.276,58 ευρώ το 2009· προτρέπει τον 
Οργανισμό να αναλάβει άμεσα δράση για 
τη μείωση του επιπέδου των πιστώσεων 
που ακυρώνονται και να εγκρίνει σχέδιο 
δράσης με συγκεκριμένα μέτρα και 
προθεσμίες για την αντιμετώπιση του 
χρονίζοντος αυτού προβλήματος·

13. συνάγει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι το 
2010 ακυρώθηκαν πιστώσεις ύψους 
9 074 296,49 ευρώ σε σύγκριση με τα 
7 693 276,58 ευρώ το 2009· σημειώνει την 
απάντηση του Οργανισμού ότι το επίπεδο 
των πιστώσεων δαπανών που 
ακυρώθηκαν είναι αποτέλεσμα της 
αυστηρής παρακολούθησης των 
πραγματικών εσόδων και προσαρμογών 
που επέρχονται στις δαπάνες· προτρέπει 
τον Οργανισμό να αναλάβει άμεση δράση 
για τη μείωση του επιπέδου των 
πιστώσεων που ακυρώνονται και να 
εγκρίνει έως τις 30 Ιουνίου 2012 σχέδιο 
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δράσης με συγκεκριμένα μέτρα –
περιλαμβανομένων και μέτρων με στόχο 
την αυστηρότερη εκτίμηση του 
εισοδήματος από την καταβολή τελών 
και της περιόδου εντός της οποίας πρέπει 
να εισπραχθεί - και προθεσμίες για την 
αντιμετώπιση του χρονίζοντος αυτού 
προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 14
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. συνάγει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι το 
2010 ακυρώθηκαν πιστώσεις ύψους 
9.074.296,49 ευρώ σε σύγκριση με τα 
7.693.276,58 ευρώ το 2009· προτρέπει τον 
Οργανισμό να αναλάβει άμεσα δράση για 
τη μείωση του επιπέδου των πιστώσεων 
που ακυρώνονται και να εγκρίνει σχέδιο 
δράσης με συγκεκριμένα μέτρα και 
προθεσμίες για την αντιμετώπιση του 
χρονίζοντος αυτού προβλήματος·

13. συνάγει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι το 
2010 ακυρώθηκαν πιστώσεις ύψους 
9 074 296,49 ευρώ σε σύγκριση με τα 
7 693 276,58 ευρώ το 2009· καλεί τον 
Οργανισμό να αναλάβει δράση για τη 
μείωση του επιπέδου των πιστώσεων που 
ακυρώνονται και να εγκρίνει σχέδιο 
δράσης με συγκεκριμένα μέτρα και 
προθεσμίες για την αντιμετώπιση του 
χρονίζοντος αυτού προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 15
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει τον Οργανισμό να 
καθιερώσει σύστημα αμοιβής των 

16. καλεί τον Οργανισμό να καθιερώσει 
σύστημα αμοιβής των υπηρεσιών που 
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υπηρεσιών που παρέχονται από τις εθνικές 
αρχές των κρατών μελών βάσει των 
πραγματικών εξόδων των κρατών μελών· 
ζητεί επίσης από τον Οργανισμό να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή όταν το σύστημα αυτό τεθεί σε 
λειτουργία· σημειώνει σχετικά ότι πρόταση 
για ένα νέο σύστημα πληρωμών είχε ήδη 
υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο στη 
συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2009, το 
οποίο εντέλει την απέρριψε·

παρέχονται από τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών βάσει των πραγματικών 
εξόδων των κρατών μελών· καλεί επίσης 
τον Οργανισμό να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όταν το 
σύστημα αυτό τεθεί σε λειτουργία· 
σημειώνει σχετικά ότι πρόταση για ένα νέο 
σύστημα πληρωμών είχε ήδη υποβληθεί 
στο διοικητικό συμβούλιο στη συνεδρίαση 
της 10ης Δεκεμβρίου 2009, το οποίο 
τελικώς την απέρριψε·

Or. en

Τροπολογία 16
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι το διοικητικό 
συμβούλιο, αρνούμενο το νέο σύστημα 
πληρωμών, αποδέχεται και αναλαμβάνει 
την άμεση ευθύνη για σοβαρότατους 
κινδύνους, όπως είναι η μη συμμόρφωση 
με νομοθετικές απαιτήσεις, ο ενδεχόμενος 
δημοσιονομικός αντίκτυπος του 
σημερινού συστήματος πληρωμών και η 
φήμη του· δεν είναι πρόθυμο, ως εκ 
τούτου, να αποδεχθεί την αμφιλεγόμενη 
αυτή συμπεριφορά του διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού και ζητεί την 
άμεση ανάληψη δράσης στο θέμα αυτό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 17
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο, 
αρνούμενο το νέο σύστημα πληρωμών, 
αποδέχεται και αναλαμβάνει την άμεση 
ευθύνη για σοβαρότατους κινδύνους, όπως 
είναι η μη συμμόρφωση με νομοθετικές 
απαιτήσεις, ο ενδεχόμενος δημοσιονομικός 
αντίκτυπος του σημερινού συστήματος 
πληρωμών και η φήμη του· δεν είναι 
πρόθυμο, ως εκ τούτου, να αποδεχθεί την 
αμφιλεγόμενη αυτή συμπεριφορά του 
διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
και ζητεί την άμεση ανάληψη δράσης στο 
θέμα αυτό·

17. σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο, 
αρνούμενο ένα νέο σύστημα πληρωμών, 
αποδέχεται και αναλαμβάνει άμεση ευθύνη 
για σοβαρότατους κινδύνους, όπως είναι η 
μη συμμόρφωση με νομοθετικές 
απαιτήσεις, ο ενδεχόμενος δημοσιονομικός 
αντίκτυπος του σημερινού συστήματος 
πληρωμών και για κινδύνους που απειλούν 
τη φήμη του Οργανισμού· ως εκ τούτου 
ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού να αναλάβει δράση στο θέμα 
αυτό και να ενημερώσει την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή πριν από το τέλος του 
έτους·

Or. en

Τροπολογία 18
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο, 
αρνούμενο το νέο σύστημα πληρωμών, 
αποδέχεται και αναλαμβάνει την άμεση 
ευθύνη για σοβαρότατους κινδύνους, όπως 
είναι η μη συμμόρφωση με νομοθετικές 
απαιτήσεις, ο ενδεχόμενος δημοσιονομικός 
αντίκτυπος του σημερινού συστήματος 
πληρωμών και η φήμη του· δεν είναι 
πρόθυμο, ως εκ τούτου, να αποδεχθεί την 
αμφιλεγόμενη αυτή συμπεριφορά του 
διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
και ζητεί την άμεση ανάληψη δράσης στο 
θέμα αυτό·

17. σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο, 
αρνούμενο το νέο σύστημα πληρωμών,
αποδέχεται και αναλαμβάνει την άμεση 
ευθύνη για σοβαρότατους κινδύνους, όπως 
είναι η μη συμμόρφωση με νομοθετικές 
απαιτήσεις, ο ενδεχόμενος δημοσιονομικός 
αντίκτυπος του σημερινού συστήματος 
πληρωμών και η φήμη του· δεν είναι 
πρόθυμο, ως εκ τούτου, να αποδεχθεί την 
αμφιλεγόμενη αυτή συμπεριφορά του 
διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού 
και το καλεί να εγκρίνει σχέδιο δράσης 
στο θέμα αυτό και να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έως τις 
30 Ιουνίου 2012·
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Or. en

Τροπολογία 19
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει επίσης τον Οργανισμό να 
οριστικοποιήσει την υπογραφή μνημονίου 
συμφωνίας για την ανεξαρτησία της 
επιστημονικής αξιολόγησης, να 
τροποποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες 
αναλόγως και να ενημερώσει τη βάση 
δεδομένων εμπειρογνωμόνων· καλεί τον 
Οργανισμό και την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου να ενημερώσουν την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή όταν θα τεθούν 
πράγματι σε εφαρμογή οι σημαντικότατες 
αυτές συστάσεις από τον Οργανισμό·

21. υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός 
χρειάζεται να οριστικοποιήσει την 
υπογραφή μνημονίου συμφωνίας για την 
ανεξαρτησία της επιστημονικής 
αξιολόγησης, να τροποποιήσει τις 
εσωτερικές διαδικασίες αναλόγως και να 
ενημερώσει τη βάση δεδομένων 
εμπειρογνωμόνων· σημειώνει την 
απάντηση του Οργανισμού ότι μνημόνιο 
συμφωνίας σχετικά με την ανεξαρτησία 
της επιστημονικής αξιολόγησης έχει 
υπογραφεί από τον Οκτώβριο 2011 και 
ότι η βάση δεδομένων των 
εμπειρογνωμόνων επικαιροποιήθηκε για 
να επιτρέπει απ' ευθείας μεταφόρτωση 
της ηλεκτρονικής δήλωσης συμφερόντων 
(e-DoI) στη βάση δεδομένων στον 
κεντρικό υπολογιστή· καλεί τον 
Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή έως τις 30 Ιουνίου 
2012 σχετικά με το πώς έχει η υλοποίηση 
αυτών των μέτρων· καλεί επίσης την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή όταν θα τεθούν πράγματι σε 
εφαρμογή οι σημαντικότατες αυτές 
συστάσεις από τον Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 20
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. καλεί τον Οργανισμό να προβεί σε 
αναφορά σχετικά με την εμπλοκή του στη 
διοργάνωση συνεδρίων από ιδιωτικούς 
φορείς όπως είναι η Οργάνωση για 
Επαγγελματίες Ρυθμιστικών Θεμάτων 
(TOPRA)·

Or. en

Τροπολογία 21
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τον Οργανισμό να παράσχει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια 
αξιολόγησης για τη διαχείριση 
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων 
των μελών του προσωπικού·

23. παροτρύνει τον Οργανισμό να 
παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή τις κατευθυντήριες γραμμές και τα 
κριτήρια αξιολόγησης για τη διαχείριση 
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων 
των μελών του προσωπικού, των 
εμπειρογνωμόνων και των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 22
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τον Οργανισμό να παράσχει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια 

23. σημειώνει από τον Οργανισμό ότι την 1η 
Φεβρουαρίου 2012 το διοικητικό συμβούλιο 
ενέκρινε "Απόφαση περί κανόνων που 
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αξιολόγησης για τη διαχείριση
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων 
των μελών του προσωπικού·

σχετίζονται με τα άρθρα 11 α και 13 του 
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως 
όσον αφορά τον χειρισμό των δεδηλωμένων 
συμφερόντων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων", ο δε εκτελεστικός 
διευθυντής ενέκρινε "Απόφαση περί 
κανόνων όσον αφορά τον χειρισμό των 
δεδηλωμένων συμφερόντων 
εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σε 
απόσπαση, επισκεπτών εμπειρογνωμόνων, 
ασκουμένων και ευκαιριακού προσωπικού 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων"· 
καλεί τον Οργανισμό να παράσχει έως τις 30 
Ιουνίου 2012 στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν 
προς υλοποίηση αυτών των αποφάσεων για 
να μπορέσει το Κοινοβούλιο να αποτιμήσει 
τον συγκεκριμένο τρόπο χειρισμού 
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων για 
όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που 
απαριθμούνται στις δύο αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει με ανησυχία ότι στα 
δημοσιονομικά κυκλώματα ενδέχεται 
επίσης να υπάρξουν συγκρούσεις 
συμφερόντων στην επεξεργασία 
πληρωμών, λόγω του ανεπαρκούς 
διαχωρισμού των καθηκόντων· προτρέπει 
τον Οργανισμό να λάβει δεόντως υπόψη 
τον πολύ σημαντικό αυτό κίνδυνο και να 
αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση 
της ανεπάρκειας αυτής·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. σημειώνει ότι ο πρώην εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού απηύθυνε 
επιστολή στον Οργανισμό με ημερομηνία 28 
Δεκεμβρίου 2010 όπου σκιαγραφούσε τις 
δραστηριότητες στις οποίες είχε την 
πρόθεση να επιδοθεί στο τέλος της θητείας 
του· θεωρεί ότι η πρώτη απόφαση που έλαβε 
με ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2011 ο 
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
Οργανισμού να επιτρέψει τις νέες 
δραστηριότητες του πρώην εκτελεστικού 
διευθυντή του Οργανισμού συνιστά 
παραβίαση των κανόνων της Ένωσης που 
σχετίζονται με τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, συγκεκριμένα όσον αφορά τον 
Τίτλο II, άρθρο 16 του Κανονισμού 
Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· υπενθυμίζει 
ότι σύμφωνα με τον Τίτλο II, άρθρο 11 και 
τον Τίτλο II, άρθρο 91 του Καθεστώτος που 
Εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η ως άνω 
διάταξη ισχύει κατ' αναλογία  και για τους 
έκτακτους υπαλλήλους και τους επί 
συμβάσει εργαζομένους· θεωρεί το ότι το 
διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε περιορισμούς 
για τις μελλοντικές δραστηριότητες του 
πρώην εκτελεστικού διευθυντή του 
Οργανισμού στις 17 Μαρτίου 2011 – μόνον 
αφού υπήρξε έντονη δημόσια διαμαρτυρία –
σαφή απόδειξη του ότι ο Οργανισμός δεν 
εφάρμοσε αρχικά τον Κανονισμό 
Υπηρεσιακής Κατάστασης ορθώς, στοιχείο 
το οποίο με τη σειρά του θέτει σοβαρά 
ερωτηματικά όσον αφορά το πώς 
εφαρμόζονται οι κανόνες εν γένει· ζητεί από 
τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού 
να υποβάλει λεπτομερή έκθεση με θέμα το 
πώς υλοποιείται το άρθρο 16 του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως 
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των Υπαλλήλων εντός του Οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 25
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
την αποτυχία του Οργανισμού και του 
διοικητικού του συμβουλίου να 
αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το θέμα της 
σύγκρουσης συμφερόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. υπενθυμίζει ότι μετά την ανάληψη 
εργασίας από τον πρώην εκτελεστικό 
διευθυντή του Οργανισμού σε γραφείο 
συμβούλων, το οποίο μεταξύ άλλων παρέχει 
συμβουλές σε φαρμακευτικές εταιρείες, 
σχεδόν αμέσως μετά την αποχώρησή του 
από τον Οργανισμό η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή εξέφρασε ανησυχία σχετικά 
με το εάν είναι πράγματι ανεξάρτητος ο
Οργανισμός και με τον τρόπο με τον οποίο 
το διοικητικό συμβούλιο εφάρμοσε το άρθρο 
16 του Κανονισμού Υπηρεσιακής 
Καταστάσεως του Προσωπικού· ανησυχεί 
επίσης και λόγω των ισχυρισμών ότι ο 
πρώην εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού ίδρυσε τη δική του εταιρεία 
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παροχής συμβουλών ενώ ασκούσε ακόμη τα 
καθήκοντά του· καλεί τον Οργανισμό να 
παράσχει περαιτέρω πληροφορίες επί του 
θέματος στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή έως τις 30 Ιουνίου 2012·

Or. en

Τροπολογία 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
ολοκληρώσει και να παρουσιάσει τον δικό 
του έλεγχο σχετικά με τη σύγκρουση 
συμφερόντων στον Οργανισμό για να 
παρασχεθεί στο Κοινοβούλιο αντικειμενική 
αποτίμηση·

Or. en

Τροπολογία 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. εκφράζει τη λύπη του, διότι πολλοί από 
τους εμπειρογνώμονες δεν δημοσιοποίησαν 
τη δήλωση συμφερόντων τους και διότι η 
σύγκριση δηλώσεων συμφερόντων που 
δημοσιοποιήθηκαν από τον σχετικό φορέα 
κράτους μέλους και από τον Οργανισμό 
καθιστά σε μερικές περιπτώσεις καταφανείς 
σημαντικές διαφορές· αποδοκιμάζει 
περαιτέρω το ότι τουλάχιστον ένα μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, 
αναπληρωματικό επίσης μέλος στην 
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Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση, δεν δήλωσε τις αρμοδιότητες 
ανώτερου στελέχους διαχείρισης που 
ανέλαβε προσφάτως σε φαρμακευτική 
εταιρεία·

Or. en

Τροπολογία 29
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 β. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του 
Οργανισμού να δημοσιοποιήσει στον 
ιστότοπό του τις δηλώσεις συμφερόντων 
των υπαλλήλων του που κατέχουν 
διοικητικές θέσεις και των 
εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται στην 
αξιολόγηση φαρμάτων  σημειώνει με 
ενδιαφέρον ότι ο κατάλογος 
εμπειρογνωμόνων εμφαίνει επίσης το 
επίπεδο κινδύνου εκάστου κατά την έννοια 
της σύγκρουσης συμφερόντων· πιστεύει ότι 
τουλάχιστον οι θέσεις προηγούμενης 
απασχόλησης – επαγγελματικό ιστορικό –
πρέπει επίσης να δημοσιοποιούνται 
παράλληλα με τις δηλώσεις συμφερόντων 
για να καθίσταται δυνατή η επαλήθευση των 
δηλώσεων συμφερόντων και να εντοπίζονται 
δυνατές συγκρούσεις· καλεί κατά συνέπεια 
τον Οργανισμό να παράσχει στο Κοινοβούλιο 
έως τις 30 Ιουνίου 2012  πληροφορίες 
σχετικά με το πώς έχει η υλοποίηση αυτών 
των μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 30
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 β. παροτρύνει τον Οργανισμό να ελέγχει 
τις δηλώσεις συμφερόντων που του έχουν 
υποβληθεί και να προβαίνει σε λεπτομερή 
έλεγχο σε τυχαία βάση, κυρίως 
εφαρμόζοντας σύστημα δυνάμει του οποίου 
οι δηλώσεις συμφερόντων διασταυρώνονται 
με πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους 
ο τομέας των φαρμάκων και οι σχετικοί 
φορείς των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 31
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 γ. εκφράζει πάντως ανησυχία λόγω της 
προσέγγισης που έχει ο Οργανισμός έναντι 
της εμπεριστατωμένης εξέτασης των 
δηλώσεων συμφερόντων, η οποία κυρίως 
βασίζεται στην εμπιστοσύνη και όχι την 
επαλήθευση· εκφράζει κυρίως ανησυχία 
διότι από τη σύγκριση δηλώσεων 
συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που 
έχουν δημοσιοποιήσει ο σχετικός φορέας 
κράτους μέλους και ο Οργανισμός σε 
μερικές περιπτώσεις καθίστανται 
καταφανείς σημαντικές διαφορές· καλεί 
κατά συνέπεια τον Οργανισμό να θεσπίσει 
πραγματικό μηχανισμό που να επιτρέπει τη 
δέουσα εμπεριστατωμένη εξέταση των 
δηλώσεων συμφερόντων που λαμβάνει ο 
Οργανισμός και να ενημερώσει την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή επί του θέματος έως 
τις 30 Ιουνίου 2012·

Or. en
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Τροπολογία 32
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 γ. προτρέπει τον Οργανισμό να εφαρμόζει 
την πολιτική του σχετικά με τη σύγκρουση 
συμφερόντων στο διοικητικό του συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 33
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 δ. σημειώνει ότι στον Οργανισμό έχει 
διενεργήσει λογιστικό έλεγχο το Ελεγκτικό 
Συνέδριο στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης 
σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων στους εξαρτημένους 
οργανισμούς της Ένωσης· λαμβάνει γνώση 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο του ότι η ως άνω 
ειδική έκθεση θα δημοσιοποιηθεί έως τα 
τέλη Ιουνίου 2012· είναι της γνώμης ότι, 
δεδομένης της έκτασης των επικρίσεων που 
θέτουν ερωτηματικά σε σχέση με θέματα 
σύγκρουσης συμφερόντων στον Οργανισμό, 
η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση 
απαλλαγής πρέπει να αναβληθεί έως ότου 
δημοσιοποιηθεί η ειδική έκθεση για να 
ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του θέματος·

Or. en
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Τροπολογία 34
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 ε. θεωρεί ότι ο τρόπος διαχείρισης της 
σύγκρουσης συμφερόντων στην πράξη 
συνιστά θέμα ζωτικής σημασίας για τη 
διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού 
στο έργο του Οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 35
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 28 – introductory part

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ανησυχεί διότι, για επτά από αυτές τις 
«πολύ σημαντικές» συστάσεις, η 
καθυστέρηση υπερβαίνει πλέον το 
δωδεκάμηνο· σημειώνει ότι οι συστάσεις 
αυτές αφορούν:

28. σημειώνει ότι για επτά από αυτές τις 
συστάσεις η καθυστέρηση υπερβαίνει 
πλέον το δωδεκάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 36
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την τήρηση του άρθρου 110 του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 37
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη διαδικασία πρόσληψης· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη χρήση βάσεων δεδομένων· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τον ορισμό κανόνων για την ταξινόμηση 
των προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Edit Herczog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τις κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων 
συμφερόντων του προσωπικού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τις διαδικασίες σχετικά με τη 
συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τον διαχωρισμό των καθηκόντων στα 
δημοσιονομικά κυκλώματα·

διαγράφεται

Or. en


