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Amendement 1
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het Bureau 
voor het begrotingsjaar 2010;

1. verzoekt het bureau de 
kwijtingsautoriteit uiterlijk op 30 juni 
2012 in te lichten over de getroffen 
maatregelen en de geboekte vooruitgang 
op alle aandachtsgebieden, en besluit de 
directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau nog geen kwijting
te verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het bureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 2
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het Bureau 
voor het begrotingsjaar 2010;

1. stelt zijn besluit over het verlenen van 
kwijting aan de directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau voor de uitvoering 
van de begroting van het bureau voor het 
begrotingsjaar 2010 uit;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het Bureau 

1. verleent de directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting voor de 
uitvoering van de begroting van het bureau
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voor het begrotingsjaar 2010; voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Geneesmiddelenbureau voor 
het begrotingsjaar 2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees 
Geneesmiddelenbureau voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. … de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Geneesmiddelenbureau voor 
het begrotingsjaar 2010;

1. stelt de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Geneesmiddelenbureau voor 
het begrotingsjaar 2010 uit;

Or. en

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt het Bureau en de IAS om 
onmiddellijk na te gaan of alle in de 
auditverslagen vermelde acties, evenals die 
in het auditverslag voor 2010, volledig zijn 
uitgevoerd;

2. verzoekt het bureau en de IAS om 
onmiddellijk na te gaan of alle in de 
auditverslagen vermelde acties, met 
inbegrip van die in het auditverslag voor 
2010, volledig zijn uitgevoerd en de 
kwijtingsautoriteit hierover in te lichten;
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Or. en

Amendement 7
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is bezorgd over het feit dat de raad van 
bestuur van het Bureau het actieplan nooit
heeft verstuurd en dringt erop aan het 
onmiddellijk te willen ontvangen;

3. merkt op dat de raad van bestuur van het
bureau op 15 december 2011 een voorstel
heeft goedgekeurd waarin het bureau zich 
ertoe verbindt op de vergadering van de 
raad van bestuur van juni 2012 
gedetailleerde uitvoeringsmaatregelen te 
presenteren met betrekking tot:
- de invoering van de nieuwe structuur en 
bevoegdheden van het raadgevend comité 
voor aankopen en contracten,
- de opstelling van een meerjarig 
aankoopplan,
- de vaststelling van de bevoegdheden van 
bovengenoemd orgaan;
dringt erop aan dat de raad van bestuur 
van het bureau het actieplan uiterlijk op 
30 juni 2012 aan de kwijtingsautoriteit 
toestuurt;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is bezorgd over het feit dat de raad van 
bestuur van het Bureau het actieplan nooit 
heeft verstuurd en dringt erop aan het 
onmiddellijk te willen ontvangen;

3. verzoekt de raad van bestuur van het
bureau het actieplan aan de 
kwijtingsautoriteit toe te sturen;

Or. en
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Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt gebreken vast in het systeem van 
het Bureau voor de validering van 
crediteurenvorderingen met betrekking tot 
IT-contractanten; verzoekt het Bureau 
daarom om de situatie onmiddellijk aan te 
pakken en om de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te houden van de maatregelen die 
worden genomen;

8. stelt gebreken vast in het systeem van 
het bureau voor de validering van 
crediteurenvorderingen met betrekking tot 
IT-contractanten; neemt kennis van de 
verklaring van het bureau dat de door de 
Rekenkamer vastgestelde gebreken 
verband hielden met een menselijke fout 
en dat eraan werd verholpen, dat het zijn 
operationele en financiële controle vooraf 
van facturen heeft versterkt en dat er geen 
andere gebreken werden vastgesteld; 
verzoekt de Rekenkamer dit na te gaan en 
het Parlement hierover in te lichten;

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. stelt gebreken vast in het systeem van 
het Bureau voor de validering van 
crediteurenvorderingen met betrekking tot 
IT-contractanten; verzoekt het Bureau 
daarom om de situatie onmiddellijk aan te 
pakken en om de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te houden van de maatregelen die 
worden genomen;

8. stelt gebreken vast in het systeem van 
het bureau voor de validering van 
crediteurenvorderingen met betrekking tot 
IT-contractanten; verzoekt het bureau
daarom om de situatie aan te pakken en om 
de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
houden van de maatregelen die worden 
genomen;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10



AM\892964NL.doc 7/21 PE483.611v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer onder titel II (administratieve 
uitgaven) nogmaals een grote overdracht 
van 17 600 000 EUR heeft vermeld;
benadrukt dat deze situatie wijst op 
vertragingen in de uitvoering van de 
activiteiten van het Bureau die vanuit titel 
II van de begroting worden gefinancierd en 
dat deze werkwijze van het Bureau in 
strijd is met het jaarperiodiciteitsbeginsel;

10. merkt op dat de Rekenkamer onder titel 
II (administratieve uitgaven) nogmaals een 
grote overdracht van 17 600 000 EUR 
heeft vermeld; benadrukt dat deze situatie 
wijst op vertragingen in de uitvoering van 
de activiteiten van het bureau die vanuit 
titel II van de begroting worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 12
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt met bezorgdheid kennis van de 
bijkomende opmerking van de 
Rekenkamer dat amper 36% van de naar 
2011 overgedragen kredieten overeenstemt 
met de in 2010 toegenomen uitgaven, 
terwijl de overige 64% van het 
overgedragen bedrag niet terug te brengen 
is tot het begrotingsjaar 2010;

11. neemt kennis van de bijkomende 
opmerking van de Rekenkamer dat amper 
36% van de naar 2011 overgedragen 
kredieten overeenstemt met de in 2010 
toegenomen uitgaven, terwijl de overige 
64% van het overgedragen bedrag niet 
terug te brengen is tot het begrotingsjaar 
2010;

Or. en

Amendement 13
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het
Bureau op dat er in 2010 voor in totaal
9 074 296,47 EUR aan kredieten werd 
geannuleerd ten opzichte van 7 693 276,58 
EUR in 2009; verzoekt het Bureau om

13. maakt uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het
bureau op dat er in 2010 voor in totaal
9 074 296,49 EUR aan kredieten werd 
geannuleerd ten opzichte van 7 693 276,58 
EUR in 2009; neemt kennis van het 
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onmiddellijk maatregelen te treffen om het 
aantal geannuleerde kredieten te 
verminderen en een actieplan aan te nemen 
met concrete maatregelen en termijnen om 
dit aanhoudende probleem aan te pakken;

antwoord van het bureau dat het niveau 
van de geannuleerde uitgaven voortvloeit 
uit een strikt toezicht op de feitelijke 
inkomsten en bijstellingen van de 
uitgaven; verzoekt het bureau
onmiddellijk maatregelen te treffen om het 
aantal geannuleerde kredieten te 
verminderen en uiterlijk op 30 juni 2012
een actieplan aan te nemen met concrete 
maatregelen, die onder meer gericht zijn 
op een preciezere raming van de te innen 
vergoedingen en hun betalingsdatum, en 
termijnen om dit aanhoudende probleem 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 14
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. maakt uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het
Bureau op dat er in 2010 voor in totaal
9 074 296,47 EUR aan kredieten werd 
geannuleerd ten opzichte van 7 693 276,58 
EUR in 2009; verzoekt het Bureau om 
onmiddellijk maatregelen te treffen om het 
aantal geannuleerde kredieten te 
verminderen en een actieplan aan te nemen 
met concrete maatregelen en termijnen om 
dit aanhoudende probleem aan te pakken;

13. maakt uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het
bureau op dat er in 2010 voor in totaal
9 074 296,49 EUR aan kredieten werd 
geannuleerd ten opzichte van 7 693 276,58 
EUR in 2009;verzoekt het bureau
maatregelen te treffen om het aantal 
geannuleerde kredieten te verminderen en 
een actieplan aan te nemen met concrete 
maatregelen en termijnen om dit 
aanhoudende probleem aan te pakken;

Or. en

Amendement 15
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. spoort het Bureau aan om een systeem 
in te voeren om de door de nationale 

16. verzoekt het bureau een systeem in te 
voeren om de door de nationale autoriteiten 
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autoriteiten van de lidstaten verleende 
diensten te vergoeden op basis van de 
werkelijke kosten van de lidstaten;
verzoekt het Bureau ook om de 
kwijtingsautoriteit onmiddellijk op de 
hoogte te brengen wanneer dit systeem 
operationeel is; merkt in dat opzicht op dat 
er in de vergadering van 10 december 2009 
al een nieuw betalingssysteem aan de raad 
van bestuur werd voorgesteld, die het 
voorstel uiteindelijk afwees;

van de lidstaten verleende diensten te 
vergoeden op basis van de werkelijke 
kosten van de lidstaten; verzoekt het
bureau ook de kwijtingsautoriteit 
onmiddellijk op de hoogte te brengen 
wanneer dit systeem operationeel is; merkt 
in dat opzicht op dat er in de vergadering 
van 10 december 2009 al een nieuw 
betalingssysteem aan de raad van bestuur 
werd voorgesteld, die het voorstel 
uiteindelijk afwees;

Or. en

Amendement 16
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat de raad van bestuur door 
zijn afwijzing van het nieuwe 
betalingssysteem de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid aanvaardt en draagt 
voor grote risico's, zoals de niet-naleving 
van wettelijke voorschriften, de mogelijke 
financiële gevolgen van het huidige 
vergoedingssysteem en reputatieschade; is 
bijgevolg niet bereid deze laakbare 
houding van de raad van bestuur van het 
Bureau te aanvaarden en verzoekt de raad 
om onmiddellijk maatregelen te nemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Ingeborg Gräßle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat de raad van bestuur door 
zijn afwijzing van het nieuwe 
betalingssysteem de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid aanvaardt en draagt 

17. merkt op dat de raad van bestuur door 
zijn afwijzing van het nieuwe 
betalingssysteem de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid aanvaardt en draagt 
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voor grote risico's, zoals de niet-naleving 
van wettelijke voorschriften, de mogelijke 
financiële gevolgen van het huidige 
vergoedingssysteem en reputatieschade; is 
bijgevolg niet bereid deze laakbare 
houding van de raad van bestuur van het
Bureau te aanvaarden en verzoekt de raad 
om onmiddellijk maatregelen te nemen;

voor grote risico's, zoals de niet-naleving 
van wettelijke voorschriften, de mogelijke 
financiële gevolgen van het huidige 
vergoedingssysteem en reputatieschade;
verzoekt de raad van bestuur van het
bureau bijgevolg passende maatregelen te 
nemen en de kwijtingsautoriteit hierover 
voor het eind van het jaar in te lichten;

Or. en

Amendement 18
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt op dat de raad van bestuur door 
zijn afwijzing van het nieuwe 
betalingssysteem de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid aanvaardt en draagt 
voor grote risico's, zoals de niet-naleving 
van wettelijke voorschriften, de mogelijke 
financiële gevolgen van het huidige 
vergoedingssysteem en reputatieschade; is 
bijgevolg niet bereid deze laakbare 
houding van de raad van bestuur van het
Bureau te aanvaarden en verzoekt de raad
om onmiddellijk maatregelen te nemen;

17. merkt op dat de raad van bestuur door 
zijn afwijzing van het nieuwe 
betalingssysteem de rechtstreekse 
verantwoordelijkheid aanvaardt en draagt 
voor grote risico's, zoals de niet-naleving 
van wettelijke voorschriften, de mogelijke 
financiële gevolgen van het huidige 
vergoedingssysteem en reputatieschade; is 
bijgevolg niet bereid deze laakbare 
houding van de raad van bestuur van het
bureau te aanvaarden en verzoekt de raad
een passend actieplan aan te nemen en de 
begrotingsautoriteit hierover uiterlijk op
30 juni 2012 in te lichten;

Or. en

Amendement 19
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. spoort het Bureau tevens aan om de 
ondertekening van een MoU over de 
onafhankelijkheid van wetenschappelijke 
evaluaties af te ronden, om interne 
procedures dienovereenkomstig aan te 

21. benadrukt dat het bureau de 
ondertekening van een MoU over de 
onafhankelijkheid van wetenschappelijke 
evaluaties moet afronden, interne 
procedures dienovereenkomstig moet 
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passen en om de databank van 
deskundigen bij te werken; verzoekt het
Bureau en de IAS om de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen 
wanneer deze zeer belangrijke 
aanbevelingen effectief door het Bureau 
zijn uitgevoerd;

aanpassen en de databank van 
deskundigen moet bijwerken; neemt 
kennis van het antwoord van het bureau 
dat het sinds oktober 2011 een aantal 
MoU's over de onafhankelijkheid van 
wetenschappelijke evaluaties heeft 
ondertekend en dat de databank van 
deskundigen werd bijgewerkt om de 
directe upload van de e-DoI in de 
databank mogelijk te maken; verzoekt het
bureau de kwijtingsautoriteit  uiterlijk op 
30 juni 2012 in te lichten over de 
uitvoering van deze maatregelen; verzoekt 
daarnaast de IAS de kwijtingsautoriteit op 
de hoogte te brengen wanneer deze zeer 
belangrijke aanbevelingen effectief door 
het bureau zijn uitgevoerd;

Or. en

Amendement 20
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt het bureau verslag uit te 
brengen over zijn aandeel in de 
organisatie van conferenties door privé-
organisaties zoals de organisatie voor 
beroepsmensen in 
regelgevingsaangelegenheden (TOPRA);

Or. en

Amendement 21
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt het Bureau om de richtsnoeren 
en beoordelingscriteria voor de omgang 
met mogelijke belangenconflicten tussen
personeelsleden aan de kwijtingsautoriteit 

23. verzoekt het bureau met klem de 
richtsnoeren en beoordelingscriteria voor 
de omgang met mogelijke 
belangenconflicten van personeelsleden, 
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te bezorgen; deskundigen en leden van de raad van 
bestuur, aan de kwijtingsautoriteit te doen 
toekomen;

Or. en

Amendement 22
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt het Bureau om de 
richtsnoeren en beoordelingscriteria voor 
de omgang met mogelijke 
belangenconflicten tussen personeelsleden
aan de kwijtingsautoriteit te bezorgen;

23. neemt kennis van het feit dat de raad 
van bestuur van het bureau op 1 februari 
2012 het "besluit betreffende de 
bepalingen ten aanzien van de artikelen 
11 bis en 13 van het Statuut inzake de 
omgang met opgegeven belangen van
personeelsleden van het Europees 
Geneesmiddelenbureau" heeft 
goedgekeurd, en dat de uitvoerend 
directeur het "besluit betreffende de 
bepalingen inzake de omgang met 
opgegeven belangen van gedetacheerde 
nationale deskundigen, andere 
deskundigen, stagiairs en tijdelijke 
werknemers van het Europees 
Geneesmiddelenbureau" heeft 
goedgekeurd; verzoekt het bureau de 
kwijtingsautoriteit uiterlijk op 30 juni 
2012 de concrete genomen maatregelen 
ter uitvoering van deze besluiten te doen 
toekomen, opdat het Parlement kan 
beoordelen hoe concreet wordt omgegaan 
met mogelijke belangenconflicten voor 
alle in beide besluiten genoemde 
categorieën medewerkers;

Or. en

Amendement 23
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. merkt met bezorgdheid op dat er ook 
in financiële kringen mogelijk 
belangenconflicten kunnen ontstaan bij 
de verwerking van betalingen wanneer de 
taken onvoldoende gescheiden zijn; spoort 
het Bureau bijgevolg aan om voldoende 
rekening te houden met dit belangrijke 
risico en om onmiddellijk maatregelen te 
treffen om deze tekortkoming aan te 
pakken;

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. merkt op dat de voormalige 
uitvoerend directeur van het bureau op 
28 december 2010 schriftelijk aan het 
bureau meedeelde welke 
beroepsbezigheden hij na afloop van zijn 
mandaat zou uitoefenen; wijst erop dat de 
voorzitter van de raad van bestuur van het 
bureau op 11 januari 2011 toestemming 
gaf aan de voormalige uitvoerend 
directeur van het bureau om zijn nieuwe 
bezigheden uit te oefenen, en beschouwt 
dit als een inbreuk op de bepalingen van 
de Unie inzake belangenvermenging, met 
name op titel II, artikel 16, van het 
Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen; herinnert 
eraan dat deze bepaling overeenkomstig 
titel II, artikel 11, en titel IV, artikel 91, 
van de regeling welke van toepassing is op
de andere personeelsleden van de 
Europese Gemeenschappen naar analogie 
van toepassing is op tijdelijke 
functionarissen en arbeidscontractanten; 
merkt op dat de raad van bestuur op 
17 maart 2011, en dit slechts na hevig 
openlijk protest, beperkingen vastlegde 
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betreffende de toekomstige activiteiten 
van de voormalige uitvoerend directeur, 
en ziet hierin een duidelijk bewijs dat het 
bureau het Statuut aanvankelijk niet 
correct heeft toegepast, wat tevens 
ernstige vragen doet rijzen over de manier 
waarop het bureau het Statuut in het 
algemeen toepast; verzoekt de uitvoerend 
directeur van het bureau om een 
gedetailleerd rapport over de toepassing 
van artikel 16 van het Statuut in het 
bureau;

Or. en

Amendement 25
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. maakt zich ernstig zorgen over het 
verzuim van het Bureau en zijn raad van 
bestuur om de kwestie van de 
belangenconflicten effectief aan te 
pakken;

Schrappen

Or. en

Amendement 26
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. herinnert eraan dat, gezien het feit 
dat de voormalige uitvoerend directeur 
van het bureau vrijwel onmiddellijk na 
zijn vertrek bij een consultancybedrijf 
ging werken dat onder meer advies geeft 
aan farmaceutische bedrijven, de 
kwijtingsautoriteit zich vragen heeft 
gesteld bij de feitelijke onafhankelijkheid 
van het bureau en bij de manier waarop 
de raad van bestuur artikel 16 van het 
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Statuut toepast; is bovendien bezorgd over 
de beschuldigingen dat de voormalige 
uitvoerend directeur van het agentschap 
een eigen consultancybedrijf heeft 
opgericht terwijl hij nog zijn functie 
bekleedde; verzoekt het bureau de 
kwijtingsautoriteit uiterlijk op 30 juni 
2012 meer informatie over deze kwestie te 
verstrekken;

Or. en

Amendement 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Rekenkamer met klem 
haar huidige audit met betrekking tot 
belangenconflicten bij het bureau af te 
ronden en te presenteren, zodat het 
Parlement over een objectieve beoordeling 
beschikt;

Or. en

Amendement 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. betreurt dat veel deskundigen 
hebben nagelaten hun 
belangenverklaring te publiceren en dat 
de vergelijking van de 
belangenverklaringen die zijn 
gepubliceerd door het bevoegde nationale 
agentschap met die van het bureau in een 
aantal gevallen aanzienlijke verschillen 
aan het licht brengt; betreurt verder dat 
minstens één lid van de raad van bestuur 
van het bureau, dat tevens 
plaatsvervangend lid is van het Comité 
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voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (CHMP), heeft nagelaten zijn 
recente beheersfuncties in een 
farmaceutisch bedrijf kenbaar te maken;

Or. en

Amendement 29
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. is ingenomen met het initiatief van 
het bureau om de belangenverklaringen 
van zijn personeelsleden die een 
managementfunctie bekleden en van de 
deskundigen die betrokken zijn bij de 
beoordeling van geneesmiddelen, op zijn 
website te publiceren; stelt met 
belangstelling vast dat de lijst van 
deskundigen ook aangeeft welk risico op 
belangenconflicten zij inhouden; is van 
mening dat ten minste de vorige 
werkplekken (professionele achtergrond) 
samen met de belangenverklaringen 
moeten worden gepubliceerd, zodat de 
belangenverklaringen kunnen worden 
geverifieerd en mogelijke 
belangenconflicten kunnen worden 
geïdentificeerd; verzoekt het bureau 
bijgevolg het Parlement uiterlijk op 
30 juni 2012 te informeren over de stand 
van zaken betreffende de uitvoering van 
deze maatregelen;

Or. en

Amendement 30
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. verzoekt het bureau met klem de 
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belangenverklaringen die het ontvangt te 
verifiëren en een aantal ervan op 
willekeurige basis grondig te controleren, 
met name door een systeem in te stellen 
waarmee de belangenverklaringen op 
basis van kruiscontroles kunnen worden 
afgetoetst aan de gegevens van de 
industrie en van de bevoegde nationale 
agentschappen;

Or. en

Amendement 31
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. is evenwel bezorgd over de 
manier waarop het bureau het onderzoek 
van belangenverklaringen aanpakt, 
namelijk eerder op grond van vertrouwen 
dan van controle; is met name bezorgd 
over het feit dat de vergelijking van de 
belangenverklaringen van deskundigen 
die zijn gepubliceerd door het bevoegde 
nationale agentschap met die van het 
bureau in een aantal gevallen 
aanzienlijke verschillen aan het licht 
brengt; verzoekt het bureau bijgevolg een 
echt mechanisme in te voeren waarmee de 
belangenverklaringen die het bureau 
ontvangt behoorlijk kunnen worden 
onderzocht, en de kwijtingsautoriteit 
hierover uiterlijk op 30 juni 2012 te 
informeren;

Or. en

Amendement 32
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 quater. verzoekt het bureau met klem 
zijn beleid inzake belangenconflicten op 
zijn raad van bestuur toe te passen;

Or. en

Amendement 33
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 quinquies. merkt op dat de 
Rekenkamer het bureau aan een audit 
heeft onderworpen in het kader van het 
speciaal verslag over het beheer van 
belangenconflicten bij de agentschappen 
van de Unie; begrijpt van de Rekenkamer 
dat dit speciaal verslag eind juni 2012 zal 
worden gepubliceerd; is van mening dat, 
gezien de talrijke vraagtekens die bij 
belangenconflicten worden geplaatst, het 
besluit inzake het verlenen van kwijting 
moet worden uitgesteld tot de publicatie 
van het speciaal verslag opdat de 
desbetreffende bevindingen van de 
Rekenkamer in aanmerking worden 
genomen;

Or. en

Amendement 34
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 sexies. is van mening dat een efficiënt 
beheer van belangenconflicten van 
cruciaal belang is om het vertrouwen van 
het publiek in de werking van het bureau 
te handhaven;
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Or. en

Amendement 35
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

28. maakt zich zorgen over het feit dat 
zeven van deze "zeer belangrijke"
aanbevelingen tot meer dan 12 maanden 
vertraging hebben opgelopen; merkt op dat 
deze aanbevelingen betrekking hebben 
op:

28. merkt op dat zeven van deze 
aanbevelingen tot meer dan 12 maanden 
vertraging hebben opgelopen;

Or. en

Amendement 36
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de naleving van artikel 110 van het 
Statuut;

Schrappen

Or. en

Amendement 37
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– het aanwervingsproces; Schrappen

Or. en

Amendement 38
Edit Herczog
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– het gebruik van databanken; Schrappen

Or. en

Amendement 39
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de bepaling van regels om producten 
aan te vragen;

Schrappen

Or. en

Amendement 40
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

– de richtsnoeren voor de omgang met 
mogelijke belangenconflicten voor 
personeel;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– de procedures voor de inbreng van 
deskundigen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 42
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

– de scheiding van taken in financiële 
procedures;

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

spoort het Bureau bijgevolg aan om deze 
door de IAS vastgestelde tekortkomingen
onmiddellijk aan te pakken en om de 
kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen 
van de getroffen maatregelen;

verzoekt het bureau deze door de IAS 
vastgestelde tekortkomingen aan te pakken 
en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
brengen van de getroffen maatregelen;

Or. en


