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Emenda 1
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Aġenzija għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
bil-għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
ssorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġislatur
għandhom jindirizzaw dawn il-problemi 
billi jibdlu r-regoli u r-regolamenti eżistenti 
sabiex jeliminaw il-lakuni possibbli;

3. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Aġenzija għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
bil-għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
ssorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġiżlatur
għandhom jindirizzaw, bħala fatt ta' 
prijorità, dawn il-problemi billi jibdlu r-
regoli u r-regolamenti eżistenti sabiex 
jeliminaw il-lakuni possibbli;

Or. en

Emenda 2
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Awtorità għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
bil-għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
sorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġislatur
għandhom jindirizzaw dawn il-problemi 
billi jibdlu r-regoli u r-regolamenti eżistenti 
sabiex jeliminaw il-lakuni possibbli;

3. Huwa konvint bis-sħiħ li għandhom 
jittieħdu l-passi meħtieġa jekk ikun hemm 
każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-
regoli eżistenti; jemmen li, f’tali każijiet, l-
Aġenzija għandha tfassal pjan ta’ azzjoni 
akkumpanjat minn kalendarju preċiż bil-
għan li tirrimedja l-problemi u l-
implimentazzjoni tiegħu għandha tiġi 
sorveljata mill-Parlament Ewropew, u l-
Parlament Ewropew jew il-leġiżlatur
għandhom jindirizzaw dawn il-problemi 
billi jibdlu r-regoli u r-regolamenti eżistenti 
sabiex jeliminaw il-lakuni possibbli;
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Emenda 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Fl-ewwel opinjoni li ta lill-kumitat 
responsabbli, diġà indirizza l-problema ta’
ħafna riporti, ta’ attivitajiet professjonali 
sussegwenti tad-Direttur Eżekuttiv 
preċedenti, ta’ Dikjarazzjonijiet ta’ 
Interessi neqsin minn numru ta’ esperti 
involuti fl-evalwazzjoni tal-prodotti 
mediċinali, li ssemmew ukoll fir-rapport 
ta’ segwitu tas-Servizz tal-Awditjar Intern 
u tad-deċiżjoni li skadiet tal-Bord ta’ 
Ġestjoni dwar ir-riforma tas-sistema ta’ 
ħlas għas-servizzi li jiġu provduti mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri; huwa tal-
fehma li l-EMA diġà għamlet sforzi 
sinifikanti biex issaħħaħ il-proċeduri 
interni sabiex tassigura l-indipenza tal-
esperti u tal-persunal tagħha u talab li 
jkun infurmat darbtejn f’sena dwar it-titjib 
fl-implimentazzjoni tal-miżuri li ttieħdu 
f’dan ir-rigward;

5. Fl-ewwel opinjoni li ta lill-kumitat 
responsabbli, innota li baqa' tħassib dwar 
il-fallimenti istituzzjonali li wasslu għal
ħafna riporti, dubji dwar kemm huma 
xierqa l-attivitajiet professjonali 
sussegwenti tad-Direttur Eżekuttiv 
preċedenti, ta’ Dikjarazzjonijiet ta’ 
Interessi neqsin minn numru ta’ esperti 
involuti fl-evalwazzjoni tal-prodotti 
mediċinali, li ssemmew ukoll fir-rapport 
ta’ segwitu tas-Servizz tal-Awditjar Intern 
u tad-deċiżjoni li skadiet tal-Bord ta’ 
Ġestjoni dwar ir-riforma tas-sistema ta’ 
ħlas għas-servizzi li jiġu provduti mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri; jitlob li l-
Parlament Ewropew ikun infurmat 
darbtejn f’sena dwar l-implimentazzjoni
tal-miżuri rimedjali li qed jittieħdu f'dan 
ir-rigward;

Or. en

Emenda 4
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Fl-ewwel opinjoni li ta lill-kumitat 
responsabbli, diġà indirizza l-problema ta’ 
ħafna riporti, ta’ attivitajiet professjonali 

5. Fl-ewwel opinjoni li ta lill-kumitat 
responsabbli, diġà indirizza l-problema ta’ 
ħafna riporti, in-nuqqas ta' rispett lejn l-
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sussegwenti tad-Direttur Eżekuttiv 
preċedenti, ta’ Dikjarazzjonijiet ta’ 
Interessi neqsin minn numru ta’ esperti 
involuti fl-evalwazzjoni tal-prodotti 
mediċinali, li ssemmew ukoll fir-rapport 
ta’ segwitu tas-Servizz tal-Awditjar Intern 
u tad-deċiżjoni li skadiet tal-Bord ta’ 
Ġestjoni dwar ir-riforma tas-sistema ta’ 
ħlas għas-servizzi li jiġu provduti mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri; huwa tal-
fehma li l-EMA diġà għamlet sforzi 
sinifikanti biex issaħħaħ il-proċeduri 
interni sabiex tassigura l-indipenza tal-
esperti u tal-persunal tagħha u talab li jkun 
infurmat darbtejn f’sena dwar it-titjib fl-
implimentazzjoni tal-miżuri li ttieħdu f’dan 
ir-rigward;

Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal 
tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-impjieg 
ta’ uffiċjali oħrajn fil-qafas tal-attivitajiet
professjonali sussegwenti l-ġodda tad-
Direttur Eżekuttiv preċedenti, ta’ 
Dikjarazzjonijiet ta’ Interessi neqsin, mhux 
kompluti jew żbaljati minn numru ta’ 
esperti involuti fl-evalwazzjoni tal-prodotti 
mediċinali, li ssemmew ukoll fir-rapport 
ta’ segwitu tas-Servizz tal-Awditjar Intern 
u għall-Bord Amministrattiv, u tad-
deċiżjoni li skadiet tal-Bord ta’ Ġestjoni 
dwar ir-riforma tas-sistema ta’ ħlas għas-
servizzi li jiġu provduti mill-awtoritajiet 
tal-Istati Membri; huwa tal-fehma li l-EMA 
għamlet sforzi biex issaħħaħ il-proċeduri 
interni sabiex tassigura l-indipenza tal-
esperti u tal-persunal tagħha u talab li jkun 
infurmat darbtejn f’sena dwar it-titjib fl-
implimentazzjoni tal-miżuri li ttieħdu f’dan 
ir-rigward;

Or. fr

Emenda 5
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. jifraħ għall-avviż tal-Aġenzija dwar l-
intenzjoni tagħha li tintroduċi sistema ex-
ante u ex-post tad-dikjarazzjonijiet ta' 
interess, b'mod partikolari permezz tat-
tqabbil mas-CV u l-informazzjoni 
mogħtija mill-esperti fil-livell nazzjonali; 
jitlob lill-Aġenzija biex tibgħat lill-
awtorità għall-kontroll baġitarju 
kalendarju preċiż dwar l-implimentazzjoni 
ta' din is-sistema l-ġdida;

Or. fr
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Emenda 6
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. huwa tal-istess opinjoni tal-Aġenzija 
skont liema ma jistax jintlaħaq livell għoli 
ta' affidabilità u sinċerità tal-interessi 
ddikjarati jekk il-kumpaniji farmaċewtiċi 
ma jagħmlux huma stess il-lista tal-esperti 
u taċ-ċentri ta' riċerka li jaħdmu 
magħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
ukoll l-ammont tar-rabtiet finanzjarji 
tagħhom ma' dawn; huwa tal-istess 
opinjoni tal-Aġenzija skont liema jaqbel li 
tiġi studjata r-relevanza ta' inizjattiva 
leġiżlattiva f'dan il-qasam;

Or. fr

Emenda 7
Corinne Lepage

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. jirrikonoxxi l-interess tal-Aġenzija li 
tagħmel skambju mas-sħab interessati, 
imma tqis l-informazzjoni mogħtija 
rigward l-implikazzjoni tagħha fl-
organizzazzjoni tal-konferenzi mill-korpi 
privati bħat-TOPRA (l-Organizzazzjoni 
għall-Professjonisti involuti f'Affarijiet 
Regolatorji) bħala insuffiċjenti; jitlob lill-
Aġenzija biex tindika b'mod preċiż lill-
Awtorità għall-Kontroll Baġitarju jekk 
hux qed tipparteċipa b'mod finanzjarju fl-
organizzazzjoni ta' avvenimenti ma' din l-
organizzazzjoni;

Or. fr
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Emenda 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jerġa’ jinnota li l-Qorti tal-Awdituri
għamlet osservazzjonijiet dwar ir-riporti, 
il-kuntratti tal-IT u s-sistema ta’ ħlas għas-
servizzi provduti mill-awtoritajiet 
nazzjonali, iżda qieset il-kontijiet tal-
Aġenzija għall-2010 bħala affidabbli, legali 
u regolari;

6. Jerġa’ jinnota li l-Qorti tal-Awdituri 
għamlet osservazzjonijiet dwar ir-riporti, 
il-kuntratti tal-IT u s-sistema ta’ ħlas għas-
servizzi provduti mill-awtoritajiet 
nazzjonali minkejja dawn l-inkonsistenzi, 
iżda qieset il-kontijiet tal-Aġenzija għall-
2010 bħala affidabbli, legali u regolari;

Or. en

Emenda 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jilqa’, b’mod ġenerali, il-ftehim dwar id-
Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ 
Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni dwar l-aġenziji 
deċentralizzati; ifakkar li ġew indirizzati u 
implimentati ċerti elementi ta’ importanza
għall-kwittanza; jemmen li l-pjan 
direzzjonali dwar is-segwitu tal-Approċċ 
Komuni se jikkunsidra, kif xieraq, dawn il-
kwestjonijiet;

8. Jilqa’, b’mod ġenerali, il-ftehim dwar id-
Dikjarazzjoni Konġunta u l-Approċċ 
Komuni tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill 
u l-Kummissjoni dwar l-aġenziji 
deċentralizzati; ifakkar li ġew indirizzati u 
implimentati ċerti elementi ta’ importanza 
għall-kwittanza; jenfasizza li l-pjan 
direzzjonali dwar is-segwitu tal-Approċċ 
Komuni jrid jikkunsidra, kif suppost, dawn 
il-kwestjonijiet;

Or. en

Emenda 10
Corinne Lepage
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Abbozz ta' opinjoni
Paragraphe 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jemmen li d-deċiżjoni tal-kwittanza 
għall-EMA ma tistax tkun ibbażata fuq ir-
rekwiżiti addizzjonali, e.ż. il-linji gwida 
tal-OECD, meta l-implimentazzjoni ta’ 
dawk ir-rekwiżiti la tkun ġiet mitluba 
uffiċjalment minn leġislatur tal-UE u 
lanqas permezz ta’ arranġamenti speċifiċi 
fi ħdan l-Aġenziji waqt il-proċedura ta’ 
kwittanza rispettiva; jistieden lill-
istituzzjonijiet Ewropej jeżaminaw jekk 
ikunx rakkomandabbli li jinkorporaw linji 
gwida addizzjonali u jimpenjaw ruħhom 
għalihom, f’qafas komuni li huwa 
possibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej kollha;

imħassar

Or. fr

Emenda 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jemmen li d-deċiżjoni tal-kwittanza 
għall-EMA ma tistax tkun ibbażata fuq ir-
rekwiżiti addizzjonali, e.ż. il-linji gwida 
tal-OECD, meta l-implimentazzjoni ta’ 
dawk ir-rekwiżiti la tkun ġiet mitluba 
uffiċjalment minn leġislatur tal-UE u 
lanqas permezz ta’ arranġamenti speċifiċi 
fi ħdan l-Aġenziji waqt il-proċedura ta’ 
kwittanza rispettiva; jistieden lill-
istituzzjonijiet Ewropej jeżaminaw jekk 
ikunx rakkomandabbli li jinkorporaw u 
jimpenjaw ruħhom għal linji gwida
addizzjonali f’qafas komuni li huwa 
possibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej kollha;

9. Jemmen li d-deċiżjoni tal-kwittanza 
għall-EMA għandha tkun ibbażata fuq il-
linji gwida tal-OECD biex jiġu żgurati l-
istandards tal-kontabilità, tal-awditu u tal-
iżvelar finanzjarju, li jkunu ta' kwalità 
għolja, internazzjonalment rikonoxxuti;
jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej biex
jinkorporaw u jimpenjaw ruħhom għal
introduzzjoni ta' linji gwida tal-OECD
f’qafas komuni li jaħdem għall-
istituzzjonijiet u l-korpi Ewropej kollha;
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Emenda 12
Kartika Tamara Liotard

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jemmen li d-deċiżjoni tal-kwittanza 
għall-EMA ma tistax tkun ibbażata fuq ir-
rekwiżiti addizzjonali, e.ż. il-linji gwida 
tal-OECD, meta l-implimentazzjoni ta’ 
dawk ir-rekwiżiti la tkun ġiet mitluba 
uffiċjalment minn leġislatur tal-UE u 
lanqas permezz ta’ arranġamenti speċifiċi 
fi ħdan l-Aġenziji waqt il-proċedura ta’ 
kwittanza rispettiva; jistieden lill-
istituzzjonijiet Ewropej jeżaminaw jekk 
ikunx rakkomandabbli li jinkorporaw u 
jimpenjaw ruħhom għal linji gwida 
addizzjonali f’qafas komuni li huwa 
possibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej kollha;

9. Jemmen li d-deċiżjoni tal-kwittanza 
għall-EMA ma tistax tkun ibbażata fuq ir-
rekwiżiti addizzjonali, e.ż. il-linji gwida 
tal-OECD, meta l-implimentazzjoni ta’ 
dawk ir-rekwiżiti la tkun ġiet mitluba 
uffiċjalment minn leġiżlatur tal-UE u 
lanqas permezz ta’ arranġamenti speċifiċi 
fi ħdan l-Aġenziji waqt il-proċedura ta’ 
kwittanza rispettiva; jistieden lill-
istituzzjonijiet Ewropej jeżaminaw, bħala 
fatt ta' prijorità, jekk ikunx 
rakkomandabbli li jinkorporaw u 
jimpenjaw ruħhom għal linji gwida 
addizzjonali f’qafas komuni li huwa 
possibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
Ewropej kollha;

Or. en

Emenda 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 10

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Huwa tal-fehma, fuq il-bażi tal-
informazzjoni disponibbli, li d-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea tal-
Mediċini jista' jingħata l-kwittanza fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-
Aġenzija għas-sena finanzjarja 2010.

10. Huwa tal-fehma, fuq il-bażi tal-
informazzjoni disponibbli, li d-Direttur 
Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea tal-
Mediċini m'għandux jingħata l-kwittanza 
fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2010.
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