
AM\911449CS.doc PE494.704v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009–2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2011/2220(DEC)

31. 8. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 13

Návrh stanoviska
Jutta Haug
(PE494.538v01-00)

Udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky 
na rozpočtový rok 2010
(2011/2220(DEC))



PE494.704v01-00 2/10 AM\911449CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\911449CS.doc 3/10 PE494.704v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
agentura musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že změní 
stávající předpisy s cílem odstranit 
případné mezery v legislativě;

3. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
agentura musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy urychleně vyřešit tím, 
že změní stávající předpisy s cílem 
odstranit případné mezery v legislativě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
agentura musí v takových případech 
vypracovat akční plán pro nápravu 
nedostatků a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že změní 
stávající předpisy s cílem odstranit 
případné mezery v legislativě;

3. je pevně přesvědčen o tom, že nejsou-li 
dodržovány platné předpisy, je nutné 
přijmout nezbytná opatření; domnívá se, že 
agentura musí v takových případech 
vypracovat akční plán, k němuž je připojen 
přesný harmonogram pro nápravu 
nedostatků, a že na jeho plnění by měl 
dohlížet Evropský parlament; dále je 
přesvědčen o tom, že Evropský parlament 
nebo evropský tvůrce právních předpisů 
musí tyto problémy vyřešit tím, že změní 
stávající předpisy s cílem odstranit 
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případné mezery v legislativě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. již se zabýval problematickými
vysokými přenosy prostředků do 
následujícího roku, následnou profesní
činností bývalého výkonného ředitele, 
chybějícím prohlášením o zájmech 
několika odborníků spolupracujících na 
hodnocení léčivých přípravků, o čemž 
informoval i útvar interního auditu ve své 
následné zprávě, a odkládaným 
rozhodnutím správní rady ohledně reformy 
systému plateb za služby, které jí v rámci 
prvního stanoviska připravovaného pro 
příslušný výbor poskytují orgány 
členských států; domnívá se, že agentura 
EMA již vyvinula značné úsilí na to, aby 
posílila své vnitřní postupy s cílem zajistit 
nezávislost svých odborných pracovníků 
a zaměstnanců, a žádá ji, aby Parlament 
dvakrát ročně informovala o lepším
uplatňování opatření, které byla v tomto 
ohledu přijata;

5. Konstatuje, že přetrvávají obavy 
ohledně institucionálních nedostatků, 
které vedly k vysokým přenosům 
prostředků do následujícího roku, 
pochybnosti o vhodnosti následných 
profesních činností bývalého výkonného 
ředitele, chybějících prohlášeních
o zájmech několika odborníků 
spolupracujících na hodnocení léčivých 
přípravků, o čemž informoval i útvar 
interního auditu ve své následné zprávě, 
a odkládaného rozhodnutí správní rady 
ohledně reformy systému plateb za služby, 
které jí v rámci prvního stanoviska 
připravovaného pro příslušný výbor 
poskytují orgány členských států;
požaduje, aby byl Evropský parlament
dvakrát ročně informován o uplatňování 
nápravných opatření, která jsou v tomto 
ohledu přijímána;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. již se zabýval problematickými 
vysokými přenosy prostředků do 
následujícího roku, následnou profesní
činností bývalého výkonného ředitele, 
chybějícím prohlášením o zájmech 
několika odborníků spolupracujících na 
hodnocení léčivých přípravků, o čemž 
informoval i útvar interního auditu ve své 
následné zprávě, a odkládaným 
rozhodnutím správní rady ohledně reformy 
systému plateb za služby, které jí v rámci 
prvního stanoviska připravovaného pro 
příslušný výbor poskytují orgány 
členských států; domnívá se, že agentura 
EMA již vyvinula značné úsilí na to, aby 
posílila své vnitřní postupy s cílem zajistit 
nezávislost svých odborných pracovníků 
a zaměstnanců, a žádá ji, aby Parlament 
dvakrát ročně informovala o lepším 
uplatňování opatření, které byla v tomto 
ohledu přijata;

5. již se zabýval problematickými 
vysokými přenosy prostředků do 
následujícího roku, nedodržením 
ustanovení článku 16 služebního řádu a 
pracovního řádu ostatních zaměstnanců v 
rámci nových profesních činností 
bývalého výkonného ředitele, chybějícími, 
neúplnými nebo chybnými prohlášeními
o zájmech u několika odborníků 
spolupracujících na hodnocení léčivých 
přípravků a u členů správní rady, o čemž 
informoval i útvar interního auditu ve své 
následné zprávě, a odkládaným 
rozhodnutím správní rady ohledně reformy 
systému plateb za služby, které jí v rámci 
prvního stanoviska připravovaného pro 
příslušný výbor poskytují orgány 
členských států; domnívá se, že agentura 
EMA vyvinula značné úsilí, aby posílila 
své vnitřní postupy s cílem zajistit 
nezávislost svých odborných pracovníků 
a zaměstnanců, a žádá ji, aby Parlament 
dvakrát ročně informovala o lepším 
uplatňování opatření, které byla v tomto 
ohledu přijata;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vítá oznámení agentury o jejím 
záměru zavést systém prohlášení o 
zájmech ex-ante a ex-post, a to zejména 
formou porovnání informací uvedených v 
CV a informací, které odborníci poskytli 
na vnitrostátní úrovni; žádá agenturu, aby 
sdělila orgánu pověřenému rozpočtovou 
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kontrolou přesný harmonogram zavádění 
tohoto nového systému;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. sdílí názor agentury, že vysoké úrovně 
spolehlivosti a autentičnosti uváděných 
zájmů nemůže být dosaženo, pokud 
nebudou samy farmaceutické firmy 
zveřejňovat seznam odborníků a 
výzkumných center, s nimiž spolupracují, 
a také výši finančních zájmů, které je s 
nimi pojí; sdílí názor agentury, že je třeba 
zvážit vhodnost legislativní iniciativy v této 
oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. uznává, že agentura má zájem o 
výměnu informací se zúčastněnými 
stranami, avšak informace, které se týkají 
jejího zapojení do konferencí pořádaných 
soukromými subjekty, např. organizací 
TOPRA (The Organisation for 
Professionals in Regulatory Affairs), 
pokládá za nedostatečné; žádá agenturu, 
aby orgánu odpovídajícímu za 
rozpočtovou kontrolu jasně sdělila, zda 



AM\911449CS.doc 7/10 PE494.704v01-00

CS

finančně přispívá na akce pořádané touto 
organizací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že Účetní dvůr vznesl 
připomínky k přenosům prostředků do 
následujícího roku, smlouvám v oblasti IT 
a k systému plateb za služby poskytované 
vnitrostátními orgány, ale že účetní 
závěrku agentury za rozpočtový rok 2010 
považuje za spolehlivou, legální 
a správnou;

6. zdůrazňuje, že Účetní dvůr vznesl 
připomínky k přenosům prostředků do 
následujícího roku, smlouvám v oblasti IT
a k systému plateb za služby poskytované 
vnitrostátními orgány, ale že účetní 
závěrku agentury za rozpočtový rok 2010 i 
přes tyto nesrovnalosti považuje za 
spolehlivou, legální a správnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. obecně vítá dohodu o společném 
prohlášení a společný přístup Evropského 
parlamentu, Rady a Komise 
k decentralizovaným agenturám;
připomíná, že v jejich rámci se věnuje 
pozornost určitým prvkům významným pro 
udělení absolutoria; věří, že plán opatření 
přijímaných na základě společného 
přístupu tyto otázky řádně zohlední;

8. obecně vítá dohodu o společném 
prohlášení a společný přístup Evropského 
parlamentu, Rady a Komise 
k decentralizovaným agenturám;
připomíná, že v jejich rámci se věnuje 
pozornost určitým prvkům významným pro 
udělení absolutoria; zdůrazňuje, že plán 
opatření přijímaných na základě 
společného přístupu musí tyto otázky řádně 
zohlednit;

Or. en



PE494.704v01-00 8/10 AM\911449CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 10
Corinne Lepage

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EMA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, 
např. pokyny OECD, když jejich plnění 
během příslušného období, na nějž se 
uděluje absolutorium, oficiálně 
nevyžadoval tvůrce právních předpisů EU, 
ani zvláštní ustanovení v rámci agentur; 
vyzývá evropské orgány, aby přezkoumaly, 
zda je vhodné do případného společného 
rámce pro všechny evropské orgány 
a instituce zahrnout další pokyny 
a zavázat se k jejich dodržování;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EMA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, 
např. pokyny OECD, když jejich plnění 
během příslušného období, na nějž se 
uděluje absolutorium, oficiálně 
nevyžadoval tvůrce právních předpisů EU, 
ani zvláštní ustanovení v rámci agentur;
vyzývá evropské orgány, aby 
přezkoumaly, zda je vhodné do 
případného společného rámce pro všechny 
evropské orgány a instituce zahrnout další 

9. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EMA by mělo být 
podmíněno pokyny OECD s cílem zajistit 
vysokou úroveň mezinárodně uznávaného 
účetnictví, auditu a standardů v oblasti 
zveřejňování finančních informací;
vyzývá evropské orgány, aby do 
společného pracovního rámce pro všechny 
evropské orgány a instituce zahrnuly 
pokyny OECD a zavázaly se k jejich 
dodržování. 
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pokyny a zavázat se k jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Kartika Tamara Liotard

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EMA nelze
podmiňovat dodatečnými požadavky, např. 
pokyny OECD, když jejich plnění během 
příslušného období, na nějž se uděluje 
absolutorium, oficiálně nevyžadoval tvůrce 
právních předpisů EU, ani zvláštní 
ustanovení v rámci agentur; vyzývá 
evropské orgány, aby přezkoumaly, zda je 
vhodné do případného společného rámce 
pro všechny evropské orgány a instituce 
zahrnout další pokyny a zavázat se k jejich 
dodržování;

9. domnívá se, že rozhodnutí o udělení 
absolutoria agentuře EMA nelze 
podmiňovat dodatečnými požadavky, např. 
pokyny OECD, když jejich plnění během 
příslušného období, na nějž se uděluje 
absolutorium, oficiálně nevyžadoval tvůrce 
právních předpisů EU, ani zvláštní 
ustanovení v rámci agentur; vyzývá 
evropské orgány, aby urychleně 
přezkoumaly, zda je vhodné do případného 
společného rámce pro všechny evropské 
orgány a instituce zahrnout další pokyny 
a zavázat se k jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. na základě dostupných údajů je toho 
názoru, že výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro léčivé přípravky lze udělit 
absolutorium za plnění rozpočtu agentury 
na rozpočtový rok 2010.

10. na základě dostupných údajů je toho 
názoru, že výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro léčivé přípravky by nemělo 
být uděleno absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010.

Or. en
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