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Poprawka 1
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ...dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2010;

1. dlatego wzywa Agencję do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium do 30 czerwca 2012 r. o 
podjętych środkach i poczynionych 
usprawnieniach we wszystkich odnośnych 
obszarach i postanawia odroczyć 
udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium 
z wykonania budżetu agencji na rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 2
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ...dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2010;

1. odracza decyzję dotyczącą udzielenia
dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Leków absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji na rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 3
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 1
Ustęp 1
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Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. ...dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2010;

1. udziela dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium 
z wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 4
Edit Herczog

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji 
Leków za rok budżetowy 2010;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
Europejskiej Agencji Leków za rok 
budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 5
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący decyzji 2
Ustęp 1

Wniosek dotyczący decyzji Poprawka

1. zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji 
Leków za rok budżetowy 2010;

1. odracza zamknięcie ksiąg Europejskiej 
Agencji Leków za rok budżetowy 2010;

Or. en

Poprawka 6
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Agencję i Służbę Audytu 
Wewnętrznego do natychmiastowego 
zweryfikowania, czy wszystkie działania 
wymienione w sprawozdaniach z audytu, 
w tym również w sprawozdaniu za rok 
2010, zostały w pełni wdrożone;

2. wzywa Agencję i Służbę Audytu 
Wewnętrznego do natychmiastowego 
zweryfikowania, czy wszystkie działania 
wymienione w sprawozdaniach z audytu, 
w tym również w sprawozdaniu za rok 
2010, zostały w pełni wdrożone, i do 
poinformowania organu udzielającego 
absolutorium o wynikach;

Or. en

Poprawka 7
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie, że Zarząd 
Agencji nigdy nie przesłał planu działania 
i nalega w związku z tym na bezzwłoczne 
jego otrzymanie;

3. przyjmuje do wiadomości informacje 
przekazane przez Agencję, że w dniu 15 
grudnia 2011 r. Zarząd Agencji
zatwierdził wniosek, aby Agencja 
przedstawiła na posiedzeniu Zarządu w 
czerwcu 2012 r. szczegółowe środki 
wykonawcze związane z:
- ustanowieniem nowej struktury i zakresu 
kompetencji komitetu doradczego ds. 
zamówień i umów,
- wdrożeniem wieloletniego planu 
zamówień,
- ustanowieniem obowiązków w 
odniesieniu do powyższego;
nalega, aby Zarząd Agencji przesłał plan 
działania organowi udzielającemu 
absolutorium najpóźniej do 30 czerwca 
2012 r.;

Or. en
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Poprawka 8
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża zaniepokojenie, że Zarząd
Agencji nigdy nie przesłał planu działania
i nalega w związku z tym na bezzwłoczne 
jego otrzymanie;

3. zwraca się do Zarządu Agencji o 
przesłanie planu działania organowi 
udzielającemu absolutorium;

Or. en

Poprawka 9
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na uchybienia w 
stosowanym przez Agencję systemie 
zatwierdzania roszczeń wierzycieli wobec 
wykonawców usług informatycznych;
wzywa zatem Agencję do bezzwłocznego 
naprawienia tej sytuacji i poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
podjętych działaniach;

8. zwraca uwagę na uchybienia w 
stosowanym przez Agencję systemie 
zatwierdzania roszczeń wierzycieli wobec 
wykonawców usług 
informatycznych;przyjmuje do wiadomości 
oświadczenie Agencji, że uchybienia 
stwierdzone przez Trybunał 
Obrachunkowy były związane z błędem 
ludzkim i zostały poprawione oraz że 
Agencja wzmocniła swoją kontrolę 
operacyjną i finansową ex-ante dotyczącą 
faktur i nie stwierdzono dalszych 
uchybień; zwraca się do Trybunału 
Obrachunkowego o zweryfikowanie i 
poinformowanie Parlamentu o wynikach 
kontroli,

Or. en

Poprawka 10
Edit Herczog
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę na uchybienia w 
stosowanym przez Agencję systemie 
zatwierdzania roszczeń wierzycieli wobec 
wykonawców usług informatycznych;
wzywa zatem Agencję do bezzwłocznego
naprawienia tej sytuacji i poinformowania 
organu udzielającego absolutorium o 
podjętych działaniach;

8. zwraca uwagę na uchybienia w 
stosowanym przez Agencję systemie 
zatwierdzania roszczeń wierzycieli wobec 
wykonawców usług informatycznych; 
wzywa zatem Agencję do naprawienia tej 
sytuacji i poinformowania organu 
udzielającego absolutorium o podjętych 
działaniach;

Or. en

Poprawka 11
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wyraża zaniepokojenie tym, że 
Trybunał Obrachunkowy ponownie 
stwierdził przeniesienie wysokiej kwoty 
17 600 000 EUR w tytule II (Wydatki 
administracyjne); podkreśla, że taka 
sytuacja świadczy o opóźnieniach w 
realizacji działań finansowanych z tytułu II 
budżetu Agencji i naruszeniu przez 
Agencję zasady jednoroczności budżetu;

10. odnotowuje, że Trybunał 
Obrachunkowy ponownie stwierdził 
przeniesienie wysokiej kwoty 
17 600 000 EUR w tytule II (Wydatki 
administracyjne); podkreśla, że taka 
sytuacja świadczy o opóźnieniach w 
realizacji działań finansowanych z tytułu II 
budżetu Agencji;

Or. en

Poprawka 12
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. odnotowuje z niepokojem dodatkową 
uwagę Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż jedynie 36% środków 
przeniesionych na rok 2011 odpowiada 
rozliczeniom okresowym biernym z roku 
2010, a pozostałe 64% przeniesionych 
środków nie odnosiło się do roku 
budżetowego 2010;

11. odnotowuje dodatkową uwagę 
Trybunału Obrachunkowego, który 
stwierdził, iż jedynie 36% środków 
przeniesionych na rok 2011 odpowiada 
rozliczeniom okresowym biernym z roku 
2010, a pozostałe 64% przeniesionych 
środków nie odnosiło się do roku 
budżetowego 2010;

Or. en

Poprawka 13
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetem i 
finansami, że w roku 2010 wysokość 
środków anulowanych wyniosła łącznie
9 074 296,49 EUR w porównaniu z 
7 693 276,58 EUR w 2009 r.; wzywa 
Agencję do podjęcia natychmiastowych 
działań mających na celu obniżenie 
poziomu anulowanych środków oraz do 
przyjęcia planu działania zawierającego 
konkretne propozycje i harmonogram ich 
realizacji, aby rozwiązać ten uporczywy 
problem;

13. stwierdza na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetem i 
finansami, że w roku 2010 wysokość 
środków anulowanych wyniosła łącznie
9 074 296,49 EUR w porównaniu z 
7 693 276,58 EUR w 2009 r.; przyjmuje do 
wiadomości odpowiedź Agencji, że 
wysokość środków anulowanych jest 
wynikiem rygorystycznej kontroli 
rzeczywistych wpływów i korekt 
wydatków; wzywa Agencję do podjęcia 
natychmiastowych działań mających na 
celu obniżenie poziomu anulowanych 
środków oraz do przyjęcia planu działania 
zawierającego konkretne propozycje – w 
tym te mające na celu ściślejsze określenie 
wysokości przychodów z opłat i należnego 
okresu – i harmonogram ich realizacji, aby 
rozwiązać ten uporczywy problem do 30 
czerwca 2012 r.;

Or. en
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Poprawka 14
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. stwierdza na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetem i 
finansami, że w roku 2010 wysokość 
środków anulowanych wyniosła łącznie
9 074 296,49 EUR w porównaniu z 
7 693 276,58 EUR w 2009 r.; wzywa 
Agencję do podjęcia natychmiastowych 
działań mających na celu obniżenie 
poziomu anulowanych środków oraz do 
przyjęcia planu działania zawierającego 
konkretne propozycje i harmonogram ich 
realizacji, aby rozwiązać ten uporczywy 
problem;

13. stwierdza na podstawie sprawozdania 
Agencji z zarządzania budżetem i 
finansami, że w roku 2010 wysokość 
środków anulowanych wyniosła łącznie
9 074 296,49 EUR w porównaniu z 
7 693 276,58 EUR w 2009 r.; zwraca się 
do Agencji o podjęcie działań mających na 
celu obniżenie poziomu anulowanych 
środków oraz do przyjęcia planu działania 
zawierającego konkretne propozycje i 
harmonogram ich realizacji, aby rozwiązać 
ten uporczywy problem;

Or. en

Poprawka 15
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Agencję do wprowadzenia
systemu wynagrodzeń za usługi 
świadczone przez władze krajowe państw 
członkowskich na podstawie faktycznie 
ponoszonych przez państwa członkowskie 
kosztów; zwraca się również do Agencji o 
bezzwłoczne poinformowanie organu 
udzielającego absolutorium o terminie 
wdrożenia takiego systemu; zauważa w 
tym względzie, że nowy system płatności 
został już przedstawiony Zarządowi na 
jego posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2009 
r., ale ostatecznie został on przez Zarząd 
odrzucony;

16. zwraca się do Agencji o wprowadzenie
systemu wynagrodzeń za usługi 
świadczone przez władze krajowe państw 
członkowskich na podstawie faktycznie 
ponoszonych przez państwa członkowskie 
kosztów; zwraca się również do Agencji o 
bezzwłoczne poinformowanie organu 
udzielającego absolutorium o terminie 
wdrożenia takiego systemu; zauważa w 
tym względzie, że nowy system płatności 
został już przedstawiony Zarządowi na 
jego posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2009 
r., ale ostatecznie został on przez Zarząd 
odrzucony;
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Poprawka 16
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że odrzucając nowy 
system płatności, Zarząd zgadza się 
przyjąć bezpośrednią odpowiedzialność za 
bardzo ważne ryzyko, jakim jest 
niezachowanie zgodności z wymogami 
prawnymi, potencjalny wpływ bieżącego 
systemu wynagrodzeń na finanse, a także 
skaza na reputacji; nie może zatem 
zgodzić się z nieuzasadnioną postawą 
Zarządu Agencji i wzywa członków 
Zarządu do natychmiastowego zajęcia się 
tą kwestią;

skreślony

Or. en

Poprawka 17
Ingeborg Gräßle

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że odrzucając nowy 
system płatności, Zarząd zgadza się 
przyjąć bezpośrednią odpowiedzialność za 
bardzo ważne ryzyko, jakim jest 
niezachowanie zgodności z wymogami 
prawnymi, potencjalny wpływ bieżącego 
systemu wynagrodzeń na finanse, a także
skaza na reputacji; nie może zatem zgodzić 
się z nieuzasadnioną postawą Zarządu 
Agencji i wzywa członków Zarządu do 
natychmiastowego zajęcia się tą kwestią;

17. zwraca uwagę, że odrzucając nowy 
system płatności, Zarząd zgadza się 
przyjąć bezpośrednią odpowiedzialność za 
bardzo ważne ryzyko, jakim jest 
niezachowanie zgodności z wymogami 
prawnymi, potencjalny wpływ bieżącego 
systemu wynagrodzeń na finanse, a także
ryzyko w zakresie reputacji; zwraca się
zatem do Zarządu Agencji o zajęcie się tą 
kwestią i poinformowanie organu 
udzielającego absolutorium przed końcem 
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tego roku,

Or. en

Poprawka 18
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca uwagę, że odrzucając nowy 
system płatności, Zarząd zgadza się 
przyjąć bezpośrednią odpowiedzialność za 
bardzo ważne ryzyko, jakim jest 
niezachowanie zgodności z wymogami 
prawnymi, potencjalny wpływ bieżącego 
systemu wynagrodzeń na finanse, a także 
skaza na reputacji; nie może zatem zgodzić 
się z nieuzasadnioną postawą Zarządu 
Agencji i wzywa członków Zarządu do
natychmiastowego zajęcia się tą kwestią;

17. zwraca uwagę, że odrzucając nowy 
system płatności, Zarząd zgadza się 
przyjąć bezpośrednią odpowiedzialność za 
bardzo ważne ryzyko, jakim jest 
niezachowanie zgodności z wymogami 
prawnymi, potencjalny wpływ bieżącego 
systemu wynagrodzeń na finanse, a także 
skaza na reputacji; nie może zatem zgodzić 
się z nieuzasadnioną postawą Zarządu 
Agencji i wzywa członków Zarządu do
przyjęcia planu działania w związku z tą 
kwestią i poinformowania organu 
udzielającego absolutorium do 30 czerwca 
2012 r.;

Or. en

Poprawka 19
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa również Agencję do 
sfinalizowania podpisania protokołu 
ustaleń w sprawie niezależności oceny 
naukowej, do związanej z tym zmiany 
procedur wewnętrznych oraz do 
aktualizacji bazy danych ekspertów;
wzywa Agencję i Służbę Audytu 

21. podkreśla, że Agencja winna 
sfinalizować podpisanie protokołu ustaleń 
w sprawie niezależności oceny naukowej,
odpowiednio zmienić procedury 
wewnętrzne oraz zaktualizować bazę
danych ekspertów; odnotowuje odpowiedź 
Agencji, że protokoły ustaleń w sprawie 
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Wewnętrznego do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium, kiedy 
zalecenia „bardzo istotne” zostaną 
skutecznie wdrożone przez Agencję;

niezależności oceny naukowej zostały 
podpisane począwszy od października 
2011 r. i że uaktualniono bazę ekspertów 
pozwalając na bezpośrednie dodawanie do 
bazy danych elektronicznych deklaracji o 
braku konfliktu interesów; wzywa 
Agencję do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium do 30 czerwca 
2012 r. o stanie wdrożenia tych środków;
wzywa również Służbę Audytu 
Wewnętrznego do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium, kiedy 
zalecenia „bardzo istotne” zostaną 
skutecznie wdrożone przez Agencję;

Or. en

Poprawka 20
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22 a. zwraca się do Agencji o 
przedstawienie sprawozdania na temat 
swojego zaangażowania w organizację 
konferencji prywatnych organizacji takich 
jak Organisation for Professionals in 
Regulatory Affairs (organizacja 
pracowników organów regulacyjnych -
TOPRA);

Or. en

Poprawka 21
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Agencję do przedstawienia 
organowi udzielającemu absolutorium 
wytycznych i kryteriów oceny dotyczących 
rozwiązywania potencjalnych konfliktów 
interesów członków personelu;

23. domaga się od Agencji przedstawienia 
organowi udzielającemu absolutorium 
wytycznych i kryteriów oceny dotyczących 
rozwiązywania potencjalnych konfliktów 
interesów członków personelu, ekspertów i 
członków Zarządu;

Or. en

Poprawka 22
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa Agencję do przedstawienia
organowi udzielającemu absolutorium
wytycznych i kryteriów oceny dotyczących 
rozwiązywania potencjalnych konfliktów 
interesów członków personelu;

23. odnotowuje informacje przekazane 
przez Agencję na temat przyjęcia przez 
Zarząd w dniu 1 lutego 2012 r. decyzji w 
sprawie przepisów dotyczących art. 11a i 
13 Regulaminu pracowniczego w zakresie 
postępowania w kwestii zadeklarowanych 
interesów pracowników Europejskiej 
Agencji Leków oraz przyjęcia w tym 
samym dniu przez dyrektora 
wykonawczego decyzji w sprawie 
postępowania w kwestii zadeklarowanych 
interesów oddelegowanych ekspertów 
krajowych, ekspertów zewnętrznych, 
stażystów i pracowników zewnętrznych 
Europejskiej Agencji Leków; zwraca się
do Agencji o przedstawienie organowi 
udzielającemu absolutorium do 30 czerwca 
2012 r. konkretnych środków podjętych w 
celu wdrożenia tych decyzji, tak aby 
Parlament mógł przeanalizować 
rzeczywiste rozwiązywanie potencjalnych 
konfliktów interesów wszystkich kategorii 
pracowników wymienionych w tych 
dwóch decyzjach;

Or. en



PE483.611v01-00 14/23 AM\892964PL.doc

PL

Poprawka 23
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zauważa z niepokojem, że również w 
obiegu finansowym istnieje możliwość 
wystąpienia potencjalnych konfliktów 
interesów w przetwarzaniu płatności w 
wyniku niewystarczającego podziału 
obowiązków; wzywa zatem Agencję do 
należytego uwzględnienia tego bardzo 
ważnego ryzyka i podjęcia 
natychmiastowego działania w celu 
zajęcia się tym problemem;

skreślony

Or. en

Poprawka 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24 a. odnotowuje, że w dniu 28 grudnia 
2010 r. były dyrektor wykonawczy Agencji 
zwrócił się do niej na piśmie, 
przedstawiając działania, które zamierzał 
podjąć w końcowym okresie swojego 
urzędowania; uważa, że decyzja podjęta 
przez prezesa Zarządu Agencji dnia 11 
stycznia 2011 r. o wyrażeniu zgody na 
nowe działania byłego dyrektora 
wykonawczego stanowi naruszenie 
przepisów Unii dotyczących konfliktów 
interesu, w szczególności w odniesieniu do 
tytułu II art. 16 Regulaminu 
pracowniczego urzędników Wspólnot 
Europejskich; przypomina, że zgodnie z 
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tytułem II art. 11 oraz tytułem IV art. 91 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników Wspólnot Europejskich 
postanowienie to stosuje się przez 
analogię do pracowników tymczasowych i 
pracowników kontraktowych; uważa, iż 
fakt, że Zarząd zatwierdził ograniczenia 
przyszłej działalności byłego dyrektora 
wykonawczego w dniu 17 marca 2011 r. –
dopiero w następstwie silnych protestów 
publicznych – jest jasnym dowodem na to, 
że Agencja początkowo nie stosowała 
właściwie Regulaminu pracowniczego, co 
z kolei budzi poważne wątpliwości co do 
stosowania tych przepisów w ogóle; 
zwraca się do dyrektora wykonawczego 
Agencji o przedstawienie szczegółowego 
sprawozdania z wykonania przez Agencję 
art. 16 Regulaminu pracowniczego;

Or. en

Poprawka 25
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wyraża poważne zaniepokojenie, że 
Agencja i jej Zarząd nie dość skutecznie 
zajęli się kwestią konfliktów interesów;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25 a. przypomina, że po zatrudnieniu 
byłego dyrektora wykonawczego Agencji 
przez firmę konsultingową, która doradza, 
między innymi, koncernom 
farmaceutycznym, niemalże natychmiast 
po opuszczeniu przez niego Agencji, 
organ udzielający absolutorium wyrażał 
obawy co do rzeczywistej niezależności 
Agencji i sposobu wdrożenia przez Zarząd 
Agencji art. 16 Regulaminu 
pracowniczego; jest tym bardziej 
zaniepokojony doniesieniami, że były 
dyrektor wykonawczy Agencji założył 
własną firmę konsultingową w okresie, w 
którym zajmował on stanowisko 
dyrektora; zwraca się do Agencji o 
dostarczenie organowi udzielającemu 
absolutorium dalszych informacji na ten 
temat do 30 czerwca 2012 r.;

Or. en

Poprawka 27
Gerben-Jan Gerbrandy

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 a. apeluje do Trybunału 
Obrachunkowego o sfinalizowanie i 
przedstawienie wyników aktualnej 
kontroli konfliktów interesów w Agencji, 
tak aby Parlament dysponował 
obiektywną oceną; 

Or. en

Poprawka 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 a. wyraża ubolewanie, że wielu 
ekspertów nie opublikowało swych 
deklaracji o braku konfliktów interesów 
oraz że porównanie deklaracji 
opublikowanych przez właściwe agencje 
krajowe oraz przez Agencję ujawnia 
znaczne różnice w niektórych 
przypadkach; potępia ponadto fakt, że co 
najmniej jeden członek Zarządu Agencji, 
będący również zastępcą członka Komitetu 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi, nie zadeklarował sprawowanego 
niedawno stanowiska kierowniczego w 
firmie farmaceutycznej;

Or. en

Poprawka 29
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 b. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Agencji dotyczącą publikowania 
deklaracji o braku konfliktu interesów 
pracowników Agencji na stanowiskach 
kierowniczych i ekspertów 
uczestniczących w ocenie produktów 
leczniczych na stronie internetowej 
Agencji; z zainteresowaniem zauważa, że 
w wykazie ekspertów podano również 
ryzyko wystąpienia u nich konfliktu 
interesów; jest zdania, że wraz z 
deklaracjami o braku konfliktu interesów 
należy również opublikować przynajmniej 
poprzednie miejsca pracy – doświadczenie 
zawodowe, tak aby umożliwić weryfikację 
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deklaracji i identyfikację możliwych 
konfliktów; zwraca się do Agencji o 
poinformowanie Parlamentu do 30 
czerwca 2012 r. o stanie wdrożenia tych 
środków;

Or. en

Poprawka 30
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 b. wzywa Agencję do sprawdzenia 
przedstawionych jej deklaracji o braku 
konfliktu interesów oraz do szczegółowego 
sprawdzenia losowo wybranych 
deklaracji, a także do wprowadzenia 
systemu przekrojowych kontroli deklaracji 
z informacjami posiadanymi przez 
przemysł i właściwe agencje krajowe;

Or. en

Poprawka 31
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 c. jest jednak zaniepokojony 
podejściem Agencji do kontroli deklaracji 
o braku konfliktu interesów, które opiera 
się przede wszystkim za zaufaniu, a nie na 
weryfikacji; w szczególności niepokoi go 
fakt, że porównanie deklaracji ekspertów 
o braku konfliktu interesów 
opublikowanych przez właściwą agencję 
krajową oraz przez Agencję ujawnia 
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znaczne różnice w niektórych 
przypadkach; zwraca się zatem do 
Agencji, aby ustanowiła prawdziwy 
mechanizm, który umożliwi prawidłową 
kontrolę deklaracji o braku konfliktu 
interesów otrzymanych przez Agencję oraz 
aby poinformowała organ udzielający 
absolutorium na ten temat do 30 czerwca 
2012 r.;

Or. en

Poprawka 32
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 25 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 c. domaga się od Agencji stosowania 
swojej polityki w zakresie konfliktów 
interesu do Zarządu Agencji;

Or. en

Poprawka 33
Monica Luisa Macovei

Projekt rezolucji
Ustęp 25 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 d. zauważa, że Agencja została 
poddana kontroli Trybunału 
Obrachunkowego w ramach 
sprawozdania specjalnego na temat 
zarządzania konfliktami interesów w 
agencjach Unii; na podstawie informacji 
przekazanych przez Trybunał 
Obrachunkowy przyjmuje do wiadomości, 
że wspomniane sprawozdanie specjalne 
zostanie opublikowane do końca czerwca 
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2012 r.; jest zdania, że ze względu na 
liczne głosy krytyki dotyczące kwestii 
konfliktów interesów w Agencji, decyzję o 
udzieleniu absolutorium należy odroczyć 
do czasu publikacji sprawozdania 
specjalnego, tak aby uwzględnić rezultaty 
analizy tej kwestii przez Trybunał 
Obrachunkowy;

Or. en

Poprawka 34
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 25 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25 e. uważa, że skuteczne zarządzania 
konfliktami interesów ma podstawowe 
znaczenie dla utrzymania zaufania 
obywateli do działań Agencji;

Or. en

Poprawka 35
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

28. wyraża zaniepokojenie, że realizacja 
siedmiu z tych zaleceń „bardzo istotnych” 
została opóźniona o ponad 12 miesięcy;
zwraca uwagę, że zalecenia te dotyczą:

28. odnotowuje, że realizacja siedmiu z 
tych zaleceń „bardzo istotnych” została 
opóźniona o ponad 12 miesięcy;

Or. en
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Poprawka 36
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

– zgodności z art. 110 regulaminu 
pracowniczego urzędników Unii;

skreślony

Or. en

Poprawka 37
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

– procesu rekrutacji; skreślony

Or. en

Poprawka 38
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

– korzystania z baz danych; skreślony

Or. en

Poprawka 39
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret czwarte
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Projekt rezolucji Poprawka

– określenia zasad regulujących składanie 
wniosków dotyczących produktów;

skreślony

Or. en

Poprawka 40
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret piąte

Projekt rezolucji Poprawka

– wytycznych dotyczących zarządzania 
potencjalnymi konfliktami interesów 
personelu;

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret szóste

Projekt rezolucji Poprawka

– procedur dotyczących angażowania 
ekspertów;

skreślony

Or. en

Poprawka 42
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret siódme
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Projekt rezolucji Poprawka

– podziału obowiązków w zakresie obiegu 
finansowego;

skreślony

Or. en

Poprawka 43
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

apeluje w związku z tym do Agencji o
bezzwłoczne wyeliminowanie 
nieprawidłowości wskazanych przez IAS i 
poinformowanie organu udzielającego 
absolutorium o działaniach podjętych w 
tym zakresie;

zwraca się do Agencji o wyeliminowanie 
nieprawidłowości wskazanych przez IAS i 
poinformowanie organu udzielającego 
absolutorium o działaniach podjętych w 
tym zakresie;

Or. en


