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Изменение 1
Kartika Tamara Liotard

Проектостановище
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. изразява твърдото си убеждение, че 
трябва да се предприемат необходимите 
мерки при неизпълнение на 
съществуващите правила; счита, че в 
такива случаи Агенцията трябва да 
изготви план за действие за 
отстраняване на слабостите, като 
Европейският парламент следва да 
наблюдава прилагането на този план и 
ЕП или европейският законодател 
трябва да реши тези проблеми чрез 
промяна на съществуващите правила и 
разпоредби, с оглед премахване на 
евентуалните нормативни пропуски;

3. изразява твърдото си убеждение, че 
трябва да се предприемат необходимите 
мерки при неизпълнение на 
съществуващите правила; счита, че в 
такива случаи Агенцията трябва да 
изготви план за действие за 
отстраняване на слабостите, като 
Европейският парламент следва да 
наблюдава прилагането на този план и 
ЕП или европейският законодател 
трябва да реши приоритетно тези 
проблеми чрез промяна на 
съществуващите правила и разпоредби, 
с оглед премахване на евентуалните 
нормативни пропуски;

Or. en

Изменение 2
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. изразява твърдото си убеждение, че 
трябва да се предприемат необходимите 
мерки при неизпълнение на 
съществуващите правила; счита, че в 
такива случаи Агенцията трябва да 
изготви план за действие за 
отстраняване на слабостите, като 
Европейският парламент следва да 
наблюдава прилагането на този план и 
ЕП или европейският законодател 

3. изразява твърдото си убеждение, че 
трябва да се предприемат необходимите 
мерки при неизпълнение на 
съществуващите правила; счита, че в 
такива случаи Агенцията трябва да 
изготви план за действие, придружен 
от точен график, за отстраняване на 
слабостите, като Европейският 
парламент следва да наблюдава 
прилагането на този план и ЕП или 
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трябва да реши тези проблеми чрез 
промяна на съществуващите правила и 
разпоредби, с оглед премахване на 
евентуалните нормативни пропуски;

европейският законодател трябва да 
реши тези проблеми чрез промяна на 
съществуващите правила и разпоредби, 
с оглед премахване на евентуалните 
нормативни пропуски;

Or. fr

Изменение 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. вече разгледа проблемите с високото 
равнище на пренесени бюджетни 
кредити, последващата професионална 
дейност на бившия изпълнителен 
директор и липсващите декларации за 
интереси на редица експерти, участващи 
в оценката на лекарствените продукти, 
посочени също в доклада за 
последващите мерки на службата за 
вътрешен одит, както и закъснялото 
решение на управителния съвет за 
реформиране на системата за плащане 
на услуги, предоставяни от органите на 
държавите членки, в първото си 
становище до водещата комисия;
счита, че EMA вече е положила 
значителни усилия за подобряване на 
вътрешните си процедури за 
гарантиране на независимостта на 
своите експерти и служители и 
поиска да бъде информиран два пъти 
годишно за подобреното изпълнение
на предприетите в това отношение 
мерки;

5. отбелязва, че продължават да 
предизвикват загриженост 
институционалните недостатъци, 
довели до високото равнище на 
пренесени бюджетни кредити, налице 
са и съмнения относно 
целесъобразността на последващата 
професионална дейност на бившия 
изпълнителен директор и липсващите 
декларации за интереси на редица 
експерти, участващи в оценката на 
лекарствените продукти, посочени също 
в доклада за последващите мерки на 
службата за вътрешен одит, както и 
закъснялото решение на управителния 
съвет за реформиране на системата за 
плащане на услуги, предоставяни от 
органите на държавите членки, в 
първото си становище до водещата 
комисия; изисква Европейският 
парламент да бъде информиран два 
пъти годишно за изпълнението на 
предприеманите в това отношение 
корективни мерки;

Or. en
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Изменение 4
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. вече разгледа проблемите с високото 
равнище на пренесени бюджетни 
кредити, последващата професионална 
дейност на бившия изпълнителен 
директор и липсващите декларации за 
интереси на редица експерти, участващи 
в оценката на лекарствените продукти, 
посочени също в доклада за
последващите мерки на службата за 
вътрешен одит, както и закъснялото 
решение на управителния съвет за 
реформиране на системата за плащане 
на услуги, предоставяни от органите на 
държавите членки, в първото си 
становище до водещата комисия; счита, 
че EMA вече е положила значителни
усилия за подобряване на вътрешните 
си процедури за гарантиране на 
независимостта на своите експерти и 
служители и поиска да бъде 
информиран два пъти годишно за 
подобреното изпълнение на 
предприетите в това отношение мерки;

5. вече разгледа проблемите с високото 
равнище на пренесени бюджетни 
кредити, неспазването на член 16 от 
Правилника за длъжностните лица и 
Условията за работа на другите 
служители в рамките на новата
професионална дейност на бившия 
изпълнителен директор и липсващите, 
непълни или неверни декларации за 
интереси на редица експерти, участващи 
в оценката на лекарствените продукти, 
посочени също в доклада за 
последващите мерки на службата за 
вътрешен одит, както и на 
управителния съвет, и закъснялото 
решение на управителния съвет за 
реформиране на системата за плащане 
на услуги, предоставяни от органите на 
държавите членки, в първото си 
становище до водещата комисия; счита, 
че EMA е положила усилия за 
подобряване на вътрешните си 
процедури за гарантиране на 
независимостта на своите експерти и 
служители и поиска да бъде 
информиран два пъти годишно за 
подобреното изпълнение на 
предприетите в това отношение мерки;

Or. fr

Изменение 5
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

5а. приветства обявеното от 
Агенцията намерение да въведе 
предварителна и последваща система 
за декларациите за интереси, по-
специално чрез сравнение на данните 
с автобиографиите и информацията, 
предоставена от експертите на 
национално равнище; призовава 
Агенцията да предостави на органа за 
бюджетен контрол точен график за 
създаването на тази нова система;

Or. fr

Изменение 6
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5б. споделя становището на 
Агенцията, че високо равнище на 
надеждност и точност на 
декларациите за интереси може да се 
постигне, само ако самите 
фармацевтични компании публикуват 
списъка на експертите и 
изследователските центрове, с които 
те работят, както и размера на 
финансовите възнаграждения за   
работата им; споделя становището 
на Агенцията за разглеждане на 
целесъобразността от въвеждането 
на законодателна инициатива в тази 
област;

Or. fr
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Изменение 7
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5в. отбелязва интереса на Агенцията 
към размяна на мнения със 
заинтересованите страни, но счита, 
че предоставената информация за 
участието й при организирането на 
конференции от частни организации 
като TOPRA (Организация за 
специалисти по регулаторни въпроси) 
е недостатъчна; призовава Агенцията 
да посочи точно на органа за 
бюджетен контрол дали участва с 
финансов принос при организирането 
на мероприятия с тази организация;

Or. fr

Изменение 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. посочва отново, че Сметната палата 
отправи забележки във връзка с преноса 
на бюджетни кредити, договорите за 
информационни технологии и системата 
за плащане на услуги, предоставяни от 
националните органи, но счита, че 
отчетите на Агенцията за 2010 г. са 
надеждни, законосъобразни и редовни;

6. посочва отново, че Сметната палата 
отправи забележки във връзка с преноса 
на бюджетни кредити, договорите за 
информационни технологии и системата 
за плащане на услуги, предоставяни от 
националните органи, но въпреки тези 
несъответствия счита, че отчетите на 
Агенцията за 2010 г. са надеждни, 
законосъобразни и редовни;

Or. en
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Изменение 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. приветства като цяло споразумението 
относно съвместното изявление и общия 
подход на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията по отношение на 
децентрализираните агенции; припомня, 
че бяха разгледани и взети предвид 
някои важни елементи във връзка с 
освобождаването от отговорност;
счита, че тези въпроси ще бъдат взети 
предвид в пътната карта относно 
последващите действия във връзка с 
общия подход;

8. приветства като цяло споразумението 
относно съвместното изявление и общия 
подход на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията по отношение на 
децентрализираните агенции; припомня, 
че бяха разгледани и взети предвид 
някои важни елементи във връзка с 
освобождаването от отговорност;
подчертава, че тези въпроси трябва да
бъдат надлежно взети предвид в 
пътната карта относно последващите 
действия във връзка с общия подход;

Or. en

Изменение 10
Corinne Lepage

Проектостановище
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че решението за 
освобождаване на EMA от 
отговорност не може да се основава 
на допълнителни изисквания, като 
например насоки на ОИСР, когато 
европейският законодател не е 
поискал официално изпълнението на 
тези изисквания и не съществуват 
специфични разпоредби на агенциите 
при провеждането на съответната 
процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета; приканва 
европейските институции да 
проучат дали е препоръчително да се 

заличава се
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включат допълнителни насоки в 
евентуална обща рамка за всички 
европейски институции и органи, 
както и да се поемат ангажименти 
по тях;

Or. fr

Изменение 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че решението за освобождаване 
на EMA от отговорност не може да се 
основава на допълнителни изисквания, 
като например насоки на ОИСР, 
когато европейският законодател не 
е поискал официално изпълнението на 
тези изисквания и не съществуват 
специфични разпоредби на агенциите 
при провеждането на съответната 
процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета; приканва 
европейските институции да проучат 
дали е препоръчително да се включат 
допълнителни насоки в евентуална 
обща рамка за всички европейски 
институции и органи, както и да се 
поемат ангажименти по тях;

9. счита, че решението за освобождаване 
на EMA от отговорност следва да се 
основава на насоки на ОИСР, за да се 
гарантира високо качество на 
международно признатите 
счетоводни и одитни стандарти и 
стандарти за оповестяване на 
финансова информация; приканва 
европейските институции да включат и 
да се ангажират с въвеждането на 
насоки на ОИСР в една обща работна
рамка за всички европейски институции 
и органи;

Or. en

Изменение 12
Kartika Tamara Liotard

Проектостановище
Параграф 9
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Предложение за резолюция Изменение

9. счита, че решението за освобождаване 
на EMA от отговорност не може да се 
основава на допълнителни изисквания, 
като например насоки на ОИСР, когато 
европейският законодател не е поискал 
официално изпълнението на тези 
изисквания и не съществуват 
специфични разпоредби на агенциите 
при провеждането на съответната 
процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; приканва европейските 
институции да проучат дали е 
препоръчително да се включат 
допълнителни насоки в евентуална обща 
рамка за всички европейски институции 
и органи, както и да се поемат 
ангажименти по тях;

9. счита, че решението за освобождаване 
на EMA от отговорност не може да се 
основава на допълнителни изисквания, 
като например насоки на ОИСР, когато 
европейският законодател не е поискал 
официално изпълнението на тези 
изисквания и не съществуват 
специфични разпоредби на агенциите 
при провеждането на съответната 
процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; приканва европейските 
институции да проучат приоритетно 
дали е препоръчително да се включат 
допълнителни насоки в евентуална обща 
рамка за всички европейски институции 
и органи, както и да се поемат 
ангажименти по тях;

Or. en

Изменение 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Проектостановище
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. въз основа на наличните данни 
счита, че изпълнителният директор на 
Европейската агенция по лекарствата 
може да бъде освободен от отговорност 
във връзка с изпълнението на бюджета 
на Агенцията за финансовата 2010 
година.

10. въз основа на наличните данни 
счита, че изпълнителният директор на 
Европейската агенция по лекарствата не 
следва да бъде освободен от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета на Агенцията за 
финансовата 2010 година.

Or. en


