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Módosítás 1
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben 
az ügynökségnek cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig vagy az Európai 
Parlamentnek vagy az európai 
jogalkotónak a jelenlegi szabályok 
módosításával kell kiküszöbölnie ezeket a 
problémákat;

3. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben 
az ügynökségnek cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig vagy az Európai 
Parlamentnek vagy az európai 
jogalkotónak a jelenlegi szabályok 
módosításával kell kiküszöbölnie ezeket a 
problémákat kiemelt kérdésként;

Or. en

Módosítás 2
Corinne Lepage

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben 
az ügynökségnek cselekvési tervet kellene 
készítenie a hiányosságok kiküszöbölésére, 
és annak végrehajtását az Európai 
Parlamentnek kellene felügyelnie, a 
lehetséges joghézagok megszüntetése 
érdekében pedig vagy az Európai 
Parlamentnek vagy az európai 
jogalkotónak a jelenlegi szabályok 

3. határozott meggyőződése, hogy a 
jelenleg hatályos szabályok be nem tartása 
esetén meg kell tenni a szükséges 
lépéseket; úgy véli, hogy ilyen esetekben 
az ügynökségnek pontos ütemtervvel 
ellátott cselekvési tervet kellene készítenie 
a hiányosságok kiküszöbölésére, és annak 
végrehajtását az Európai Parlamentnek 
kellene felügyelnie, a lehetséges 
joghézagok megszüntetése érdekében 
pedig vagy az Európai Parlamentnek vagy 
az európai jogalkotónak a jelenlegi 
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módosításával kell kiküszöbölnie ezeket a 
problémákat;

szabályok módosításával kell 
kiküszöbölnie ezeket a problémákat;

Or. fr

Módosítás 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az illetékes bizottságnak küldött első 
véleményében már foglalkozott az átvitt 
előirányzatok magas szintjének, a korábbi 
ügyvezető igazgató későbbi szakmai
tevékenységeinek, a Belső Ellenőrzési 
Szolgálat nyomonkövetési jelentésében is 
említett, a gyógyszerek értékelésével 
foglalkozó számos szakértő hiányzó 
érdekeltségi nyilatkozatának, valamint az 
igazgatótanács régóta esedékes azon
döntésének problémakörével, hogy 
megreformálja a tagállami hatóságok által 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó fizetési 
rendszert; álláspontja szerint az EMA már 
jelentős erőfeszítéseket tett belső 
eljárásainak megbízhatóbbá tételére 
szakértői és alkalmazottai 
függetlenségének szavatolása érdekében,
és kérte, hogy évente kétszer tájékoztassák 
az e tekintetben meghozott intézkedések
jobb végrehajtásáról;

5. megállapítja, hogy továbbra is aggályok 
állnak fenn azon intézményi 
hiányosságokkal kapcsolatban, amelyek
az átvitt előirányzatok magas szintjéhez 
vezettek, kételyei vannak a korábbi 
ügyvezető igazgató későbbi szakmai
tevékenységének megfelelőségével, a 
Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon 
követési jelentésében is említett, a 
gyógyszerek értékelésével foglalkozó 
számos szakértő hiányzó érdekeltségi
nyilatkozatával, valamint az 
igazgatótanács régóta esedékes azon
döntésével kapcsolatban, hogy 
megreformálja a tagállami hatóságok által 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó fizetési 
rendszert, ahogy azt az illetékes 
bizottságnak küldött első véleményében 
már megfogalmazta; kéri, hogy az 
Európai Parlamentet évente kétszer 
tájékoztassák az e tekintetben hozott javító
intézkedések végrehajtásáról;

Or. en

Módosítás 4
Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. az illetékes bizottságnak küldött első 
véleményében már foglalkozott az átvitt 
előirányzatok magas szintjének, a korábbi 
ügyvezető igazgató későbbi szakmai
tevékenységeinek, a Belső Ellenőrzési 
Szolgálat nyomonkövetési jelentésében is 
említett, a gyógyszerek értékelésével 
foglalkozó számos szakértő hiányzó 
érdekeltségi nyilatkozatának, valamint az 
igazgatótanács régóta esedékes azon 
döntésének problémakörével, hogy 
megreformálja a tagállami hatóságok által 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó fizetési 
rendszert; álláspontja szerint az EMA már 
jelentős erőfeszítéseket tett belső 
eljárásainak megbízhatóbbá tételére 
szakértői és alkalmazottai 
függetlenségének szavatolása érdekében, 
és kérte, hogy évente kétszer tájékoztassák 
az e tekintetben meghozott intézkedések 
jobb végrehajtásáról;

5. az illetékes bizottságnak küldött első 
véleményében már foglalkozott az átvitt 
előirányzatok magas szintjének, a korábbi 
ügyvezető igazgató későbbi új szakmai
tevékenységei során a tisztviselők 
személyzeti szabályzata és az egyéb 
alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási 
feltételek 16. cikke be nem tartásának, a 
Belső Ellenőrzési Szolgálat nyomon 
követési jelentésében is említett, a 
gyógyszerek értékelésével foglalkozó 
számos szakértő, valamint az 
igazgatótanács hiányzó, hiányos vagy
hibás érdekeltségi nyilatkozatának, 
valamint az igazgatótanács régóta esedékes 
azon döntésének problémakörével, hogy 
megreformálja a tagállami hatóságok által 
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó fizetési 
rendszert; álláspontja szerint az EMA 
erőfeszítéseket tett belső eljárásainak 
megbízhatóbbá tételére szakértői és 
alkalmazottai függetlenségének szavatolása 
érdekében, és kérte, hogy évente kétszer 
tájékoztassák az e tekintetben meghozott 
intézkedések jobb végrehajtásáról;

Or. fr

Módosítás 5
Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli az ügynökség azon 
bejelentését, hogy bevezeti az érdekeltségi 
nyilatkozatok előzetes és utólagos 
ellenőrzésének rendszerét, nevezetesen 
azáltal, hogy összehasonlítja őket a 
nemzeti szakértők által beadott 
önéletrajzokkal és egyéb információkkal;
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kéri, hogy az ügynökség közölje a 
költségvetési ellenőrző hatósággal ezen új 
rendszer bevezetésének pontos ütemtervét;

Or. fr

Módosítás 6
Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. osztja az ügynökség azon álláspontját, 
hogy a bevallott érdekeltségek 
megbízhatóságának és őszinteségének 
magas szintje csak akkor érhető el, ha a 
gyógyszeripari vállalatok maguk is 
nyilvánosságra hozzák azon szakértők és 
kutatóközpontok jegyzékét, akikkel 
együttműködnek, továbbá a számukra 
kifizetett összegeket; osztja az ügynökség 
azon álláspontját, hogy meg kell vizsgálni 
jogalkotási kezdeményezés helytállóságát 
ezen a területen;

Or. fr

Módosítás 7
Corinne Lepage

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. elismeri, hogy az ügynökségnek 
érdekében áll az érintett felekkel való 
kapcsolattartás, de elégtelennek tartja az 
ügynökségnek a magánszervezetek, mint 
például a TOPRA (a szabályozási 
ügyekben működő szakértők szervezete) 
által rendezett konferenciák szervezésében 
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betöltött szerepével kapcsolatban nyújtott 
tájékoztatást; kéri, hogy az ügynökség 
jelölje meg pontosan a költségvetési 
ellenőrző hatóság számára, hogy 
pénzügyileg részt vesz-e események 
megszervezésében az említett szervezettel;

Or. fr

Módosítás 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ismételten rámutat arra, hogy a 
Számvevőszék észrevételeket fogalmazott 
meg az átvitt összegekkel, az informatikai 
szerződésekkel és a nemzeti hatóságok 
által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
fizetési rendszerrel kapcsolatban, 
ugyanakkor az ügynökség 2010. évi 
beszámolóját megbízhatónak, jogszerűnek 
és szabályszerűnek találta;

6. ismételten rámutat arra, hogy a 
Számvevőszék észrevételeket fogalmazott 
meg az átvitt összegekkel, az informatikai 
szerződésekkel és a nemzeti hatóságok 
által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
fizetési rendszerrel kapcsolatban, 
ugyanakkor ezen következetlenségek 
ellenére az ügynökség 2010. évi 
beszámolóját megbízhatónak, jogszerűnek 
és szabályszerűnek találta;

Or. en

Módosítás 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli általánosságban az együttes 
nyilatkozattal kapcsolatos megállapodást és 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság decentralizált ügynökségekkel 
kapcsolatos közös megközelítését;
emlékeztet arra, hogy a mentesítés 

8. üdvözli általánosságban az együttes 
nyilatkozattal kapcsolatos megállapodást és 
az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság decentralizált ügynökségekkel 
kapcsolatos közös megközelítését;
emlékeztet arra, hogy a mentesítés 
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szempontjából lényeges bizonyos témákat 
már napirendre tűztek; úgy véli, hogy a 
közös megközelítéssel kapcsolatos nyomon 
követésre vonatkozó ütemterv megfelelően 
figyelembe veszi ezeket a témákat;

szempontjából lényeges bizonyos témákat 
már napirendre tűztek; hangsúlyozza, hogy 
a közös megközelítéssel kapcsolatos 
nyomon követésre vonatkozó ütemtervnek
megfelelően figyelembe kell vennie ezeket 
a témákat;

Or. en

Módosítás 10
Corinne Lepage

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli azonban, hogy az EMA 
számára adandó mentesítéssel kapcsolatos 
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem az 
ügynökségeken belüli konkrét szabályozás 
nem írta elő az adott mentesítési időszak 
során; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy vizsgálják meg, hogy célszerű-e 
további iránymutatásoknak az összes 
európai intézményre és testületre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe 
történő belefoglalása és az azokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalás;

törölve

Or. fr

Módosítás 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli azonban, hogy az EMA számára 
adandó mentesítéssel kapcsolatos
határozat nem alapulhat további 
követelményeken, például OECD 
iránymutatásokon, amikor ezen 
követelmények végrehajtását hivatalosan 
sem az uniós jogalkotó, sem az 
ügynökségeken belüli konkrét szabályozás 
nem írta elő az adott mentesítési időszak 
során; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy vizsgálják meg, hogy célszerű-e 
további iránymutatásoknak az összes 
európai intézményre és testületre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe
történő belefoglalása és az azokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalás;

9. úgy véli azonban, hogy az EMA számára 
adandó mentesítéssel kapcsolatos
határozatnak OECD iránymutatásokon
kell alapulnia a magas színvonalú,
nemzetközileg elfogadott számviteli, 
ellenőrzési és pénzügyi jelentési 
szabványok biztosítására; felhívja az uniós 
intézményeket, hogy foglalják bele az
OECD-iránymutatásokat az összes 
európai intézményre és testületre 
vonatkozó közös működési keretbe és 
vállaljanak kötelezettséget azok 
bevezetésére;

Or. en

Módosítás 12
Kartika Tamara Liotard

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. úgy véli azonban, hogy az EMA számára 
adandó mentesítéssel kapcsolatos határozat 
nem alapulhat további követelményeken, 
például OECD iránymutatásokon, amikor 
ezen követelmények végrehajtását 
hivatalosan sem az uniós jogalkotó, sem az 
ügynökségeken belüli konkrét szabályozás 
nem írta elő az adott mentesítési időszak 
során; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy vizsgálják meg, hogy célszerű-e 
további iránymutatásoknak az összes 
európai intézményre és testületre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe történő 
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás;

9. úgy véli azonban, hogy az EMA számára 
adandó mentesítéssel kapcsolatos határozat 
nem alapulhat további követelményeken, 
például OECD iránymutatásokon, amikor 
ezen követelmények végrehajtását 
hivatalosan sem az uniós jogalkotó, sem az 
ügynökségeken belüli konkrét szabályozás 
nem írta elő az adott mentesítési időszak 
során; felhívja az uniós intézményeket, 
hogy kiemelt kérdésként vizsgálják meg, 
hogy célszerű-e további iránymutatásoknak 
az összes európai intézményre és testületre 
vonatkozó lehetséges közös keretbe történő 
belefoglalása és az azokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalás;



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

HU

Or. en

Módosítás 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. a rendelkezésre álló információk 
alapján úgy véli, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója 
számára megadható a mentesítés az 
ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

10. a rendelkezésre álló információk 
alapján úgy véli, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója 
számára nem adható meg a mentesítés az 
ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.

Or. en


