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Pakeitimas 1
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių; 
mano, kad tokiais atvejais agentūra, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų 
prižiūrėti Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi spręsti tokias problemas 
keisdamas galiojančias taisykles ir 
reglamentus, kad būtų pašalintos galimos 
spragos;

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių; 
mano, kad tokiais atvejais agentūra, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų 
prižiūrėti Europos Parlamentas, o Europos
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi prioritetine tvarka spręsti 
tokias problemas keisdamas galiojančias 
taisykles ir reglamentus, kad būtų 
pašalintos galimos spragos;

Or. en

Pakeitimas 2
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių; 
mano, kad tokiais atvejais agentūra, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų 
prižiūrėti Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi spręsti tokias problemas 
keisdamas galiojančias taisykles ir 
reglamentus, kad būtų pašalintos galimos 
spragos;

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti 
imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, 
kai buvo nesilaikoma galiojančių taisyklių; 
mano, kad tokiais atvejais agentūra, 
siekdama pašalinti trūkumus, turi parengti 
veiksmų planą ir tikslų tvarkaraštį, šio 
plano įgyvendinimą turėtų prižiūrėti 
Europos Parlamentas, o Europos 
Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės 
aktų leidėjas turi spręsti tokias problemas 
keisdamas galiojančias taisykles ir 
reglamentus, kad būtų pašalintos galimos 
spragos;
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Or. fr

Pakeitimas 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. atsakingam komitetui skirtoje savo
pirmoje nuomonėje jau nagrinėjo didelių 
perkėlimų, buvusio vykdomojo 
direktoriaus vėlesnės profesinės veiklos, 
daugelio vaistų vertinimo procese 
dalyvavusių ekspertų trūkstamų interesų 
deklaracijų problemas, kurios jau minėtos 
Vidaus audito tarnybos tolesnėje vertinimo 
ataskaitoje, ir minėjo pavėluotą 
valdančiosios tarybos sprendimą 
reformuoti mokėjimų už valstybių narių 
valdžios institucijų teikiamas paslaugas 
sistemą; mano, kad EMA jau dėjo dideles 
pastangas siekdama sugriežtinti savo 
vidaus procedūras, kad būtų užtikrintas 
jos ekspertų ir darbuotojų 
nepriklausomumas, ir pareikalavo, kad
dukart metuose būtų teikiama informacija 
apie priemonių, kurių buvo imtasi šioje 
srityje, įgyvendinimo gerinimą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad susirūpinimą 
vis dar kelia atsakingam komitetui skirtoje 
pirmoje nuomonėje nagrinėti instituciniai 
trūkumai, dėl kurių buvo atlikti dideli 
perkėlimai, ir išlieka abejonės dėl buvusio 
vykdomojo direktoriaus vėlesnės 
profesinės veiklos tinkamumo, daugelio 
vaistų vertinimo procese dalyvavusių 
ekspertų trūkstamų interesų deklaracijų 
problemas, kurios jau minėtos Vidaus 
audito tarnybos tolesnėje vertinimo 
ataskaitoje, ir minėjo pavėluotą 
valdančiosios tarybos sprendimą 
reformuoti mokėjimų už valstybių narių 
valdžios institucijų teikiamas paslaugas 
sistemą; reikalauja, kad Europos 
Parlamentui dukart metuose būtų teikiama 
informacija apie taisomųjų priemonių, 
kurių buvo imtasi šioje srityje,
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 4
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. atsakingam komitetui skirtoje savo 
pirmoje nuomonėje jau nagrinėjo didelių 
perkėlimų, buvusio vykdomojo 

5. atsakingam komitetui skirtoje savo 
pirmoje nuomonėje jau nagrinėjo didelių 
perkėlimų, Pareigūnų tarnybos nuostatų 



AM\911449LT.doc 5/10 PE494.704v01-00

LT

direktoriaus vėlesnės profesinės veiklos, 
daugelio vaistų vertinimo procese 
dalyvavusių ekspertų trūkstamų interesų 
deklaracijų problemas, kurios jau minėtos 
Vidaus audito tarnybos tolesnėje vertinimo 
ataskaitoje, ir minėjo pavėluotą 
valdančiosios tarybos sprendimą 
reformuoti mokėjimų už valstybių narių 
valdžios institucijų teikiamas paslaugas 
sistemą; mano, kad EMA jau dėjo dideles
pastangas siekdama sugriežtinti savo 
vidaus procedūras, kad būtų užtikrintas jos 
ekspertų ir darbuotojų nepriklausomumas, 
ir pareikalavo, kad dukart metuose būtų 
teikiama informacija apie priemonių, kurių 
buvo imtasi šioje srityje, įgyvendinimo 
gerinimą;

ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų
16 straipsnio nuostatų nesilaikymo, 
susijusio su buvusio vykdomojo 
direktoriaus nauja profesine veikla, 
daugelio vaistų vertinimo procese 
dalyvavusių ekspertų ir valdančiosios 
tarybos narių trūkstamų, neišsamių ar 
neteisingų interesų deklaracijų problemas, 
kurios jau minėtos Vidaus audito tarnybos
tolesnėje vertinimo ataskaitoje, ir minėjo 
pavėluotą valdančiosios tarybos sprendimą 
reformuoti mokėjimų už valstybių narių 
valdžios institucijų teikiamas paslaugas 
sistemą; mano, kad EMA dėjo pastangas 
siekdama sugriežtinti savo vidaus 
procedūras, kad būtų užtikrintas jos 
ekspertų ir darbuotojų nepriklausomumas, 
ir pareikalavo, kad dukart metuose būtų 
teikiama informacija apie priemonių, kurių 
buvo imtasi šioje srityje, įgyvendinimo 
gerinimą;

Or. fr

Pakeitimas 5
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. teigiamai vertina Agentūros paskelbtą 
ketinimą diegti ex ante ir ex post interesų 
deklaracijų, kurias lygins su ekspertų 
gyvenimo aprašymais ir su jų 
nacionaliniu lygiu pateikta informacija, 
sistemą; reikalauja, kad Agentūra 
perduotų biudžeto kontrolės institucijai 
tikslų šios naujos sistemos įgyvendinimo 
tvarkaraštį;

Or. fr
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Pakeitimas 6
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5b. pritaria Agentūros nuomonei, kad 
aukštą deklaruotų interesų patikimumo ir 
tikslumo lygį galima pasiekti tik tuo 
atveju, jei farmacijos bendrovės pačios 
skelbtų ekspertų ir mokslinių tyrimų 
centrų, su kuriais jos bendradarbiauja, 
sąrašą ir savo finansinių ryšių su jais 
sumą; pritaria Agentūros nuomonei, kad 
reikėtų apsvarstyti, ar pagrįsta imtis šios 
srities teisėkūros iniciatyvos;

Or. fr

Pakeitimas 7
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5c. pripažįsta, kad Agentūrai naudinga 
bendradarbiauti su suinteresuotomis 
šalimis, tačiau mano, kad ji pateikia 
nepakankamai informacijos apie tai, kaip 
ji prisideda prie privačių organizacijų, 
pvz., Reglamentavimo srities specialistų 
organizacijos (TOPRA), rengiamų 
konferencijų organizavimo; reikalauja, 
kad Agentūra biudžeto kontrolės 
institucijai tiksliai nurodytų, ar ji 
finansiškai prisideda prie šios 
organizacijos organizuojamų renginių; 

Or. fr
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Pakeitimas 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. dar kartą pažymi, kad Audito Rūmai 
pateikė pastabų dėl perkėlimų, IT sutarčių 
ir nacionalinių valdžios institucijų suteiktų 
paslaugų apmokėjimo sistemos, tačiau 
mano, kad Agentūros 2010 m. sąskaitos 
patikimos, teisėtos ir tvarkingos;

6. dar kartą pažymi, kad Audito Rūmai 
pateikė pastabų dėl perkėlimų, IT sutarčių 
ir nacionalinių valdžios institucijų suteiktų 
paslaugų apmokėjimo sistemos, tačiau 
nepaisant šių trūkumų mano, kad 
Agentūros 2010 m. sąskaitos patikimos, 
teisėtos ir tvarkingos;

Or. en

Pakeitimas 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. iš esmės teigiamai vertina susitarimą dėl 
Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į 
decentralizuotas agentūras; primena, kad į 
kai kuriuos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimui svarbius klausimus jau 
atsižvelgta ir imtasi juos spręsti; mano, kad 
pagal Bendrą požiūrį priimtose gairėse bus
tinkamai atsižvelgta į šiuos klausimus;

8. iš esmės teigiamai vertina susitarimą dėl 
Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į 
decentralizuotas agentūras; primena, kad į 
kai kuriuos biudžeto įvykdymo 
patvirtinimui svarbius klausimus jau 
atsižvelgta ir imtasi juos spręsti; pabrėžia, 
kad pagal Bendrą požiūrį priimtose gairėse
turi būti tinkamai atsižvelgiama į šiuos 
klausimus;

Or. en

Pakeitimas 10
Corinne Lepage

Nuomonės projektas
9 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad sprendimas dėl EMA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali 
būti priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per 
atitinkamas biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūras, nebuvo oficialiai 
reikalaujama įgyvendinti šiuos 
reikalavimus; ragina Europos Sąjungos 
institucijas išnagrinėti, ar patartina 
įtraukti papildomas gaires į galimą 
bendrą visų ES institucijų ir organų 
veiklos reikalavimų sistemą ir įpareigoti 
jų laikytis;

Išbrauktas

Or. fr

Pakeitimas 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad sprendimas dėl EMA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali
būti priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per 
atitinkamas biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūras, nebuvo oficialiai 
reikalaujama įgyvendinti šiuos 
reikalavimus; ragina Europos Sąjungos 
institucijas išnagrinėti, ar patartina
įtraukti papildomas gaires į galimą bendrą 
visų ES institucijų ir organų veiklos 
reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų 
laikytis;

9. mano, kad sprendimas dėl EMA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo turėtų
būti priimamas remiantis EBPO gairėmis
siekiant laikytis tarptautiniu mastu 
pripažintų aukšto lygio apskaitos, audito 
ir finansinių duomenų atskleidimo 
standartų; ragina Europos Sąjungos 
institucijas įtraukti EBPO gaires į bendrą 
visų ES institucijų ir organų darbo sistemą 
ir įpareigoti jų laikytis;
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Or. en

Pakeitimas 12
Kartika Tamara Liotard

Nuomonės projektas
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. mano, kad sprendimas dėl EMA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti 
priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per atitinkamas 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina 
Europos Sąjungos institucijas išnagrinėti, 
ar patartina įtraukti papildomas gaires į 
galimą bendrą visų ES institucijų ir organų 
veiklos reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų 
laikytis;

9. mano, kad sprendimas dėl EMA 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti 
priimamas remiantis papildomais 
reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes 
nei ES teisės aktų leidėjas oficialiai 
reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų 
taisykles, kurios nustatytos per atitinkamas 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina 
Europos Sąjungos institucijas prioritetine 
tvarka išnagrinėti, ar patartina įtraukti 
papildomas gaires į galimą bendrą visų ES 
institucijų ir organų veiklos reikalavimų 
sistemą ir įpareigoti jų laikytis;

Or. en

Pakeitimas 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Nuomonės projektas
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. remdamasis turima informacija mano, 
kad Europos vaistų agentūros vykdomajam 
direktoriui gali būti suteiktas agentūros 
2010-ųjų finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimas.

10. remdamasis turima informacija mano, 
kad Europos vaistų agentūros vykdomajam 
direktoriui neturėtų būti suteiktas 
agentūros 2010-ųjų finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

Or. en
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