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Ændringsforslag 1
Kartika Tamara Liotard

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
agenturet i sådanne tilfælde skal udarbejde 
en handlingsplan med henblik på at 
udbedre manglerne, og at gennemførelsen 
heraf bør overvåges af Europa-Parlamentet, 
samt at enten Europa-Parlamentet eller EU-
lovgiveren skal adressere disse problemer 
gennem en ændring af de gældende 
bestemmelser og forordninger, som 
tilsigter at lukke eventuelle smuthuller;

3. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
agenturet i sådanne tilfælde skal udarbejde 
en handlingsplan med henblik på at 
udbedre manglerne, og at gennemførelsen 
heraf bør overvåges af Europa-Parlamentet, 
samt at enten Europa-Parlamentet eller EU-
lovgiveren som en opgave med høj 
prioritet skal adressere disse problemer 
gennem en ændring af de gældende 
bestemmelser og forordninger, som 
tilsigter at lukke eventuelle smuthuller;

Or. en

Ændringsforslag 2
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
agenturet i sådanne tilfælde skal udarbejde 
en handlingsplan med henblik på at 
udbedre manglerne, og at gennemførelsen 
heraf bør overvåges af Europa-Parlamentet, 
samt at enten Europa-Parlamentet eller EU-
lovgiveren skal adressere disse problemer 
gennem en ændring af de gældende 
bestemmelser og forordninger, som 

3. er af den faste overbevisning, at det er 
nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger, såfremt de gældende 
bestemmelser ikke overholdes; mener, at 
agenturet i sådanne tilfælde skal udarbejde 
en handlingsplan med en præcis tidsplan
med henblik på at udbedre manglerne, og 
at gennemførelsen heraf bør overvåges af 
Europa-Parlamentet, samt at enten Europa-
Parlamentet eller EU-lovgiveren skal 
adressere disse problemer gennem en 
ændring af de gældende bestemmelser og 
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tilsigter at lukke eventuelle smuthuller; forordninger, som tilsigter at lukke 
eventuelle smuthuller;

Or. fr

Ændringsforslag 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. har allerede adresseret problemet med
store fremførsler, den tidligere 
eksekutivdirektørs efterfølgende arbejdsliv, 
de manglende interesseerklæringer fra en 
række eksperter involveret i evalueringen 
af lægemidler, som ligeledes blev nævnt i 
den interne revisionstjenestes 
opfølgningsberetning, samt bestyrelsens 
endnu ikke gennemførte beslutning om at 
reformere betalingssystemet for 
tjenesteydelser udført af medlemsstaternes 
myndigheder, der fremgik af dens første 
udtalelse til det kompetente udvalg; mener, 
at EMA allerede har gjort sig store 
anstrengelser for at styrke sine interne 
procedurer for at sikre uafhængighed for 
sine eksperter og sit personale, og har 
anmodet om at blive informeret to gange 
årligt om den forbedrede gennemførelse af 
de foranstaltninger, som er iværksat i 
denne henseende;

5. bemærker, at der fortsat hersker 
bekymringer over de institutionelle svigt, 
der førte til store fremførsler, tvivl med 
hensyn til hæderligheden i forbindelse 
med den tidligere eksekutivdirektørs 
efterfølgende arbejdsliv, manglende 
interesseerklæringer fra en række eksperter 
involveret i evalueringen af lægemidler, 
som ligeledes blev nævnt i den interne 
revisionstjenestes opfølgningsberetning, 
samt bestyrelsens endnu ikke gennemførte 
beslutning om at reformere 
betalingssystemet for tjenesteydelser udført 
af medlemsstaternes myndigheder, der 
fremgik af dens første udtalelse til det 
kompetente udvalg; anmoder om, at 
Europa-Parlamentet bliver informeret to 
gange årligt om den forbedrede 
gennemførelse af de korrigerende
foranstaltninger, som iværksættes i denne 
henseende;

Or. en

Ændringsforslag 4
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. har allerede adresseret problemet med 
store fremførsler, den tidligere 
eksekutivdirektørs efterfølgende arbejdsliv, 
de manglende interesseerklæringer fra en 
række eksperter involveret i evalueringen 
af lægemidler, som ligeledes blev nævnt i 
den interne revisionstjenestes 
opfølgningsberetning, samt bestyrelsens 
endnu ikke gennemførte beslutning om at 
reformere betalingssystemet for 
tjenesteydelser udført af medlemsstaternes 
myndigheder, der fremgik af dens første 
udtalelse til det kompetente udvalg; mener, 
at EMA allerede har gjort sig store
anstrengelser for at styrke sine interne 
procedurer for at sikre uafhængighed for 
sine eksperter og sit personale, og har 
anmodet om at blive informeret to gange 
årligt om den forbedrede gennemførelse af 
de foranstaltninger, som er iværksat i 
denne henseende;

5. har allerede adresseret problemet med 
store fremførsler, den manglende 
overholdelse af artikel 16 i vedtægten for 
tjenestemænd i Den Europæiske Union og 
ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige 
ansatte i forbindelse med den tidligere 
eksekutivdirektørs efterfølgende nye 
arbejdsliv, de manglende, ufuldstændige 
eller fejlbehæftede interesseerklæringer fra 
en række eksperter involveret i 
evalueringen af lægemidler, som ligeledes 
blev nævnt i den interne revisionstjenestes 
opfølgningsberetning, og fra bestyrelsen 
samt bestyrelsens endnu ikke gennemførte 
beslutning om at reformere 
betalingssystemet for tjenesteydelser udført 
af medlemsstaternes myndigheder, der 
fremgik af dens første udtalelse til det 
kompetente udvalg; mener, at EMA har 
gjort sig anstrengelser for at styrke sine 
interne procedurer for at sikre 
uafhængighed for sine eksperter og sit 
personale, og har anmodet om at blive 
informeret to gange årligt om den 
forbedrede gennemførelse af de 
foranstaltninger, som er iværksat i denne 
henseende;

Or. fr

Ændringsforslag 5
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. glæder sig over agenturets meddelelse 
om, at det agter at indføre et system med 
forudgående og efterfølgende 
interesseerklæringer, navnlig til 
sammenligning med CV'erne og 
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oplysningerne fra eksperter på nationalt 
plan; anmoder agenturet om at fremsende 
en præcis tidsplan for gennemførelsen af 
dette nye system til 
budgetkontrolmyndigheden;

Or. fr

Ændringsforslag 6
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. deler agenturets opfattelse, ifølge 
hvilken et højt niveau af troværdighed og 
pålidelighed i interesseerklæringerne kun 
kan opnås, hvis de farmaceutiske 
virksomheder selv offentliggør en liste 
over de eksperter og forskningscentre, 
som de samarbejder med, samt det beløb, 
som deres økonomiske tilknytning til dem 
repræsenterer; er enig i agenturets 
opfattelse, ifølge hvilken det vil være 
hensigtsmæssigt at undersøge relevansen 
af et lovgivningsmæssigt initiativ på dette 
område;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. anerkender agenturets interesse i at 
have en udveksling med relevante parter, 
men anser de oplysninger for 
utilstrækkelige, som er givet om dets 
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deltagelse i private organisationers 
tilrettelæggelse af konferencer, som f.eks. 
TOPRA (Organisation for Professionals 
in Regulatory Affairs – sammenslutning 
af sagkyndige for retsforskrifter på det 
sundhedsmæssige område); opfordrer 
agenturet til at give præcise oplysninger 
til budgetkontrolmyndigheden, hvis det 
deltager økonomisk i tilrettelæggelsen af 
arrangementer med denne organisation;

Or. fr

Ændringsforslag 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. påpeger endnu engang, at 
Revisionsretten fremsatte bemærkninger 
vedrørende fremførsler, it-kontrakter og 
betalingssystemet for tjenesteydelser, der 
var leveret af nationale myndigheder, men 
anså agenturets regnskaber for 2010 for 
pålidelige, lovlige og formelt rigtige;

6. påpeger endnu engang, at 
Revisionsretten fremsatte bemærkninger 
vedrørende fremførsler, it-kontrakter og 
betalingssystemet for tjenesteydelser, der 
var leveret af nationale myndigheder, men 
anså på trods af disse uregelmæssigheder 
agenturets regnskaber for 2010 for 
pålidelige, lovlige og formelt rigtige;

Or. en

Ændringsforslag 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. glæder sig generelt over, at Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nået til enighed om den fælles erklæring og 
den fælles tilgang for så vidt angår 

8. glæder sig generelt over, at Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen er 
nået til enighed om den fælles erklæring og 
den fælles tilgang for så vidt angår 
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decentraliserede agenturer; minder om, at 
visse vigtige elementer i forbindelse med 
meddelelsen af decharge er blevet taget op;
mener, at køreplanen for opfølgningen på 
den fælles tilgang vil tage behørigt højde 
for disse spørgsmål;

decentraliserede agenturer; minder om, at 
visse vigtige elementer i forbindelse med 
meddelelsen af decharge er blevet taget op;
understreger, at køreplanen for 
opfølgningen på den fælles tilgang skal
tage behørigt højde for disse spørgsmål;

Or. en

Ændringsforslag 10
Corinne Lepage

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. mener, at beslutningen om at meddele 
EMA decharge ikke kan baseres på 
yderligere krav, f.eks. OECD-
retningslinjer, når fællesskabslovgiver 
hverken har anmodet officielt om 
gennemførelsen af disse krav eller disse 
har været nødvendige som følge af 
specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
europæiske institutioner til at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde 
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. mener, at beslutningen om at meddele 9. mener, at beslutningen om at meddele 
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EMA decharge ikke kan baseres på 
yderligere krav, f.eks. OECD-
retningslinjer, når fællesskabslovgiver 
hverken har anmodet officielt om 
gennemførelsen af disse krav eller disse 
har været nødvendige som følge af 
specifikke ordninger inden for 
agenturerne under den pågældende 
dechargeprocedure; opfordrer de 
europæiske institutioner til at undersøge, 
om det er tilrådeligt at indarbejde 
yderligere forpligtende retningslinjer i en 
eventuel fælles ramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

EMA decharge bør baseres på OECD-
retningslinjer for at sikre internationalt 
anerkendte standarder af høj kvalitet for 
regnskabsaflæggelse, revision og 
fremlæggelse af finansielle oplysninger; 
opfordrer de europæiske institutioner til at 
indarbejde og forpligte sig til at indføre 
OECD-retningslinjer inden for en fælles 
arbejdsramme for alle europæiske 
institutioner og organer;

Or. en

Ændringsforslag 12
Kartika Tamara Liotard

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. mener, at beslutningen om at meddele 
EMA decharge ikke kan baseres på 
yderligere krav, f.eks. OECD-
retningslinjer, når fællesskabslovgiver 
hverken har anmodet officielt om 
gennemførelsen af disse krav eller disse 
har været nødvendige som følge af 
specifikke ordninger inden for agenturerne 
under den pågældende dechargeprocedure; 
opfordrer de europæiske institutioner til at 
undersøge, om det er tilrådeligt at 
indarbejde yderligere forpligtende 
retningslinjer i en eventuel fælles ramme 
for alle europæiske institutioner og 
organer;

9. mener, at beslutningen om at meddele 
EMA decharge ikke kan baseres på 
yderligere krav, f.eks. OECD-
retningslinjer, når fællesskabslovgiver 
hverken har anmodet officielt om 
gennemførelsen af disse krav eller disse 
har været nødvendige som følge af 
specifikke ordninger inden for agenturerne 
under den pågældende dechargeprocedure; 
opfordrer de europæiske institutioner til 
som et anliggende med høj prioritet at 
undersøge, om det er tilrådeligt at 
indarbejde yderligere forpligtende 
retningslinjer i en eventuel fælles ramme 
for alle europæiske institutioner og 
organer;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. mener på grundlag af de foreliggende 
oplysninger, at der kan meddeles decharge 
til Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
direktør for gennemførelsen af agenturets 
budget for regnskabsåret 2010.

10. mener på grundlag af de foreliggende 
oplysninger, at der ikke bør meddeles 
decharge til Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs direktør for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010.

Or. en


