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Τροπολογία 1
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο Οργανισμός πρέπει να 
καταρτίζει σχέδιο δράσης που να 
αποβλέπει στη διόρθωση των αδυναμιών 
και η υλοποίησή του πρέπει να 
παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος νομοθέτης 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
αυτό τροποποιώντας τις υφιστάμενες 
διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε να 
εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα παραθυράκια·

3. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο Οργανισμός πρέπει να 
καταρτίζει σχέδιο δράσης που να 
αποβλέπει στη διόρθωση των αδυναμιών 
και η υλοποίησή του πρέπει να 
παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος νομοθέτης 
πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά 
προτεραιότητα, το πρόβλημα αυτό 
τροποποιώντας τις υφιστάμενες διατάξεις 
και ρυθμίσεις ώστε να εξαλειφθούν τα 
ενδεχόμενα παραθυράκια·

Or. en

Τροπολογία 2
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο Οργανισμός πρέπει να 
καταρτίζει σχέδιο δράσης που να 
αποβλέπει στη διόρθωση των αδυναμιών 
και η υλοποίησή του πρέπει να 

3. πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις· πιστεύει ότι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ο Οργανισμός πρέπει να 
καταρτίζει σχέδιο δράσης συνοδευόμενο 
από ακριβές χρονοδιάγραμμα που να 
αποβλέπει στη διόρθωση των αδυναμιών 
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παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος νομοθέτης 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
αυτό τροποποιώντας τις υφιστάμενες 
διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε να 
εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα παραθυράκια·

και η υλοποίησή του πρέπει να 
παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή ο ευρωπαίος νομοθέτης 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
αυτό τροποποιώντας τις υφιστάμενες 
διατάξεις και ρυθμίσεις ώστε να 
εξαλειφθούν τα ενδεχόμενα παραθυράκια·

Or. fr

Τροπολογία 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. έχει ήδη θίξει την προβληματική των 
υψηλών μεταφερόμενων πιστώσεων, τις 
μεταγενέστερες επαγγελματικές 
δραστηριότητες του πρώην Εκτελεστικού 
Διευθυντή, την μη κατάθεση Δηλώσεων 
Συμφερόντων από ορισμένους 
εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην 
αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, 
στοιχείο που επίσης αναφέρεται στην 
έκθεση επακολούθησης της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την από 
μακρού αναμενόμενη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για μεταρρύθμιση 
του συστήματος πληρωμών για υπηρεσίες 
που παρέχονται από αρχές των κρατών 
μελών, στην πρώτη του γνωμοδότηση προς 
την αρμόδια επιτροπή· είναι της γνώμης 
ότι ο EMA έχει ήδη καταβάλει 
σημαντικές προσπάθειες για να ενισχύσει 
τις εσωτερικές διαδικασίες του και να 
εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των 
εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού 
του και έχει ζητήσει να ενημερώνεται δύο 
φορές το χρόνο για τη βελτιωμένη
υλοποίηση των μέτρων που έχουν ληφθεί 
από την άποψη αυτή·

5. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις 
θεσμικές αδυναμίες που οδήγησαν σε 
υψηλές μεταφερόμενες πιστώσεις, 
αμφιβάλλει για την ορθότητα των 
μεταγενέστερων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων του πρώην Εκτελεστικού 
Διευθυντή, την μη κατάθεση Δηλώσεων 
Συμφερόντων από ορισμένους 
εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην 
αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, 
στοιχείο που επίσης αναφέρεται στην 
έκθεση επακολούθησης της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την από 
μακρού αναμενόμενη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για μεταρρύθμιση 
του συστήματος πληρωμών για υπηρεσίες 
που παρέχονται από αρχές των κρατών 
μελών, στην πρώτη του γνωμοδότηση προς 
την αρμόδια επιτροπή· ζητεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται 
δύο φορές το χρόνο για την υλοποίηση των
διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται σε 
σχέση με το θέμα αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 4
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. έχει ήδη θίξει την προβληματική των 
υψηλών μεταφερόμενων πιστώσεων, τις 
μεταγενέστερες επαγγελματικές 
δραστηριότητες του πρώην Εκτελεστικού 
Διευθυντή, την μη κατάθεση Δηλώσεων 
Συμφερόντων από ορισμένους 
εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην 
αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, 
στοιχείο που επίσης αναφέρεται στην 
έκθεση επακολούθησης της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την από 
μακρού αναμενόμενη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για μεταρρύθμιση 
του συστήματος πληρωμών για υπηρεσίες 
που παρέχονται από αρχές των κρατών 
μελών, στην πρώτη του γνωμοδότηση προς 
την αρμόδια επιτροπή· είναι της γνώμης 
ότι ο EMA έχει ήδη καταβάλει σημαντικές
προσπάθειες για να ενισχύσει τις 
εσωτερικές διαδικασίες του και να 
εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των 
εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού του 
και έχει ζητήσει να ενημερώνεται δύο 
φορές το χρόνο για τη βελτιωμένη 
υλοποίηση των μέτρων που έχουν ληφθεί 
από την άποψη αυτή·

5. έχει ήδη θίξει την προβληματική των 
υψηλών μεταφερόμενων πιστώσεων, τη μη 
τήρηση του άρθρου 16 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού 
στο πλαίσιο των νέων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων του πρώην Εκτελεστικού 
Διευθυντή, την μη κατάθεση δηλώσεων 
συμφερόντων ή την κατάθεση ελλιπών ή 
λανθασμένων δηλώσεων από ορισμένους 
εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην 
αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, 
στοιχείο που επίσης αναφέρεται στην 
έκθεση επακολούθησης της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου και από το 
διοικητικό συμβούλιο, καθώς και την από 
μακρού αναμενόμενη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για μεταρρύθμιση 
του συστήματος πληρωμών για υπηρεσίες 
που παρέχονται από αρχές των κρατών 
μελών, στην πρώτη του γνωμοδότηση προς 
την αρμόδια επιτροπή· είναι της γνώμης 
ότι ο EMA έχει καταβάλει προσπάθειες για 
να ενισχύσει τις εσωτερικές διαδικασίες 
του και να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία 
των εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού 
του και έχει ζητήσει να ενημερώνεται δύο 
φορές το χρόνο για τη βελτιωμένη 
υλοποίηση των μέτρων που έχουν ληφθεί 
από την άποψη αυτή·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανακοίνωση του Οργανισμού στην 
οποία δηλώνει ότι προτίθεται να 
εισαγάγει σύστημα εκ των προτέρων και 
εκ των υστέρων δηλώσεων συμφερόντων, 
ιδίως μέσω της σύγκρισης με τα 
βιογραφικά σημειώματα και τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
εμπειρογνώμονες σε εθνικό επίπεδο· ζητεί 
από τον Οργανισμό να κοινοποιήσει στην 
αρμόδια για τον έλεγχο του 
προϋπολογισμό αρχή ακριβές 
χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής αυτού 
του νέου συστήματος·

Or. fr

Τροπολογία 6
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 β. συμμερίζεται την άποψη του 
Οργανισμού σύμφωνα με την οποία 
υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και 
ειλικρίνειας των δηλούμενων 
συμφερόντων μπορεί να επιτευχθεί μόνον 
εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες δίνουν οι 
ίδιες στη δημοσιότητα τον κατάλογο των 
εμπειρογνωμόνων και των ερευνητικών 
κέντρων με τα οποία συνεργάζονται 
καθώς και το ύψος των οικονομικών 
δεσμών με αυτά· συμμερίζεται την άποψη 
του Οργανισμού σύμφωνα με την οποία 
πρέπει να εξετασθεί η σκοπιμότητα μιας 
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νομοθετικής πρωτοβουλίας στον τομέα 
αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 7
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. αναγνωρίζει ότι η ανταλλαγή 
απόψεων με τους ενδιαφερόμενους  
κύκλους συμφερόντων παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον Οργανισμό αλλά 
θεωρεί ανεπαρκείς τις πληροφορίες που 
παρέχονται σχετικά με τη συμμετοχή του 
στη διοργάνωση συνεδρίων από 
ιδιωτικούς φορείς όπως η Οργάνωση για 
Επαγγελματίες Ρυθμιστικών Θεμάτων 
(TOPRA)· ζητεί από τον Οργανισμό να 
δηλώσει με ακρίβεια στην αρμόδια για 
τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή εάν 
συμμετέχει οικονομικά στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων με την οργάνωση αυτή·

Or. fr

Τροπολογία 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει και πάλι ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά 
με τις μεταφορές πιστώσεων, τις 
συμβάσεις ΤΠ και το σύστημα πληρωμών 
για υπηρεσίες που παρέχονται από τις 
εθνικές αρχές, αλλά έκρινε αξιόπιστους, 

6. επισημαίνει και πάλι ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά 
με τις μεταφορές πιστώσεων, τις 
συμβάσεις ΤΠ και το σύστημα πληρωμών 
για υπηρεσίες που παρέχονται από τις 
εθνικές αρχές, αλλά παρά τις 
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νόμιμους και κανονικούς τους 
λογαριασμούς του Οργανισμού για το 
2010·

ανακολουθίες αυτές, έκρινε αξιόπιστους, 
νόμιμους και κανονικούς τους 
λογαριασμούς του Οργανισμού για το 
2010·

Or. en

Τροπολογία 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κοινή 
Δήλωση και την Κοινή Προσέγγιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς·
υπενθυμίζει ότι ορισμένα στοιχεία 
σημαντικά για την απαλλαγή έχουν 
αντιμετωπιστεί και έχουν υιοθετηθεί·
πιστεύει ότι ο χάρτης πορείας για την 
επακολούθηση της Κοινής Προσέγγισης
θα λάβει δεόντως υπόψη αυτά τα 
ζητήματα·

8. χαιρετίζει, σε γενικές γραμμές, τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κοινή 
Δήλωση και την Κοινή Προσέγγιση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς·
υπενθυμίζει ότι ορισμένα στοιχεία 
σημαντικά για την απαλλαγή έχουν 
αντιμετωπιστεί και έχουν υιοθετηθεί·
τονίζει ότι ο χάρτης πορείας για την 
επακολούθηση της Κοινής Προσέγγισης
πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη αυτά τα 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 10
Corinne Lepage

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΜΑ δεν μπορεί να βασίζεται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 

διαγράφεται
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απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί 
επίσημα, ούτε από τον ενωσιακό 
νομοθέτη, ούτε από ειδικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο των Οργανισμών κατά την 
αντίστοιχη διαδικασία απαλλαγής· καλεί 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
εξετάσουν εάν είναι σκόπιμο να 
ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες 
κατευθυντήριες γραμμές σε ένα 
ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

Or. fr

Τροπολογία 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΜΑ δεν μπορεί να βασίζεται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. τις
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί 
επίσημα, ούτε από τον ενωσιακό 
νομοθέτη, ούτε από ειδικές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο των Οργανισμών κατά την 
αντίστοιχη διαδικασία απαλλαγής· καλεί 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να
εξετάσουν εάν είναι σκόπιμο να 
ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες
κατευθυντήριες γραμμές σε ένα 
ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

9. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΜΑ πρέπει να βασίζεται στις
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για να 
εξασφαλίζονται υψηλής ποιότητας 
διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά 
πρότυπα και πρότυπα λογιστικού ελέγχου 
και δημοσιοποίησης οικονομικών 
στοιχείων·  καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να ενσωματώσουν και να
εισαγάγουν τις κατευθυντήριες γραμμές
του ΟΟΣΑ σε κοινό πλαίσιο εργασίας για 
όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 12
Kartika Tamara Liotard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΜΑ δεν μπορεί να βασίζεται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί επίσημα, 
ούτε από τον ενωσιακό νομοθέτη, ούτε από 
ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των 
Οργανισμών κατά την αντίστοιχη 
διαδικασία απαλλαγής· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν 
εάν είναι σκόπιμο να ενσωματωθούν και 
να θεσπιστούν ως υποχρεώσεις 
επιπρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές σε 
ένα ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο για όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

9. πιστεύει ότι η απόφαση απαλλαγής για 
τον ΕΜΑ δεν μπορεί να βασίζεται σε 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, π.χ. τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, 
εφόσον η εφαρμογή αυτών των 
απαιτήσεων δεν έχει ποτέ ζητηθεί επίσημα, 
ούτε από τον ενωσιακό νομοθέτη, ούτε από 
ειδικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των 
Οργανισμών κατά την αντίστοιχη 
διαδικασία απαλλαγής· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν, 
κατά προτεραιότητα, εάν είναι σκόπιμο 
να ενσωματωθούν και να θεσπιστούν ως 
υποχρεώσεις επιπρόσθετες κατευθυντήριες 
γραμμές σε ένα ενδεχόμενο κοινό πλαίσιο 
για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. είναι της γνώμης, βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων, ότι μπορεί να 
χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010.

10. είναι της γνώμης, βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων, ότι δεν πρέπει να 
χορηγηθεί απαλλαγή στον Εκτελεστικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010.

Or. en
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