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Amendement 1
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er rotsvast van overtuigd dat nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd; 
vindt dat in deze gevallen het Bureau een 
actieplan moet opstellen om de 
tekortkomingen te verhelpen, dat de 
uitvoering ervan gecontroleerd moet 
worden door het Europees Parlement en 
dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen moet aanpakken 
door de huidige regels en regelgeving te 
veranderen teneinde de mogelijke lacunes 
weg te werken;

3. is er rotsvast van overtuigd dat nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd; 
vindt dat in deze gevallen het Bureau een 
actieplan moet opstellen om de 
tekortkomingen te verhelpen, dat de 
uitvoering ervan gecontroleerd moet 
worden door het Europees Parlement en 
dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen dringend moet 
aanpakken door de huidige regels en 
regelgeving te veranderen teneinde de 
mogelijke lacunes weg te werken;

Or. en

Amendement 2
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is er rotsvast van overtuigd dat nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd; 
vindt dat in deze gevallen het Bureau een 
actieplan moet opstellen om de 
tekortkomingen te verhelpen, dat de 
uitvoering ervan gecontroleerd moet 
worden door het Europees Parlement en 
dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen moet aanpakken 
door de huidige regels en regelgeving te 
veranderen teneinde de mogelijke lacunes 
weg te werken;

3. is er rotsvast van overtuigd dat nodige 
maatregelen moeten worden genomen als 
de huidige regels niet worden nageleefd; 
vindt dat in deze gevallen het Bureau een 
actieplan met een nauwkeurig tijdschema 
moet opstellen om de tekortkomingen te 
verhelpen, dat de uitvoering ervan 
gecontroleerd moet worden door het 
Europees Parlement en dat het Europees 
Parlement of de Europese wetgever deze 
problemen moet aanpakken door de 
huidige regels en regelgeving te veranderen 
teneinde de mogelijke lacunes weg te 
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werken;

Or. fr

Amendement 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. heeft de problematiek van hoge 
overdrachten, de toekomstige professionele 
activiteiten van de voormalig uitvoerend 
directeur, de ontbrekende 
belangenverklaringen van een aantal 
deskundigen die betrokken zijn bij de 
evaluatie van geneesmiddelen die tevens in 
het follow-upverslag van de dienst Interne 
audit zijn opgenomen en het te late besluit 
van de directie om de wijze waarop betaald 
wordt voor door de overheden van de 
lidstaten verleende diensten te hervormen 
reeds behandeld in haar eerste advies aan 
de verantwoordelijke commissie; is van 
mening dat het EMA al aanzienlijke 
inspanningen heeft geleverd ter 
versterking van de interne procedures om 
de onafhankelijkheid van de deskundigen 
en personeelsleden te waarborgen, en 
heeft gevraagd tweemaal per jaar op de 
hoogte te worden gesteld van de 
verbeterde uitvoering van de op dit gebied 
getroffen maatregelen;

5. merkt op dat er nog steeds bezorgdheid 
is over de institutionele tekortkomingen 
die hebben geleid tot hoge overdrachten, 
twijfels over de latere professionele 
activiteiten van de voormalig uitvoerend 
directeur, ontbrekende 
belangenverklaringen van een aantal 
deskundigen die betrokken zijn bij de 
evaluatie van geneesmiddelen die tevens in 
het follow-upverslag van de dienst Interne 
audit zijn opgenomen en het te late besluit 
van de directie om de wijze waarop betaald 
wordt voor door de overheden van de 
lidstaten verleende diensten te hervormen;
wenst dat het Europees Parlement 
tweemaal per jaar op de hoogte wordt
gesteld van de uitvoering van de op dit 
gebied getroffen corrigerende 
maatregelen;

Or. en

Amendement 4
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. heeft de problematiek van hoge 
overdrachten, de toekomstige professionele 
activiteiten van de voormalig uitvoerend 
directeur, de ontbrekende 
belangenverklaringen van een aantal 
deskundigen die betrokken zijn bij de 
evaluatie van geneesmiddelen die tevens in 
het follow-upverslag van de dienst Interne 
audit zijn opgenomen en het te late besluit 
van de directie om de wijze waarop betaald 
wordt voor door de overheden van de 
lidstaten verleende diensten te hervormen 
reeds behandeld in haar eerste advies aan 
de verantwoordelijke commissie; is van 
mening dat het EMA al aanzienlijke
inspanningen heeft geleverd ter versterking 
van de interne procedures om de 
onafhankelijkheid van de deskundigen en 
personeelsleden te waarborgen, en heeft 
gevraagd tweemaal per jaar op de hoogte te 
worden gesteld van de verbeterde 
uitvoering van de op dit gebied getroffen 
maatregelen;

5. heeft de problematiek van hoge 
overdrachten, de niet-naleving van artikel 
16 van het Statuut van de ambtenaren en 
de Regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden met betrekking tot 
de nieuwe professionele activiteiten van de 
voormalig uitvoerend directeur, de 
ontbrekende, onvolledige of onjuiste
belangenverklaringen van een aantal 
deskundigen die betrokken zijn bij de 
evaluatie van geneesmiddelen (die tevens 
in het follow-upverslag van de dienst 
Interne audit zijn opgenomen) en van de 
raad van bestuur en het te late besluit van 
de directie om de wijze waarop betaald 
wordt voor door de overheden van de 
lidstaten verleende diensten te hervormen 
reeds behandeld in haar eerste advies aan 
de verantwoordelijke commissie; is van 
mening dat het EMA inspanningen heeft 
geleverd ter versterking van de interne 
procedures om de onafhankelijkheid van de 
deskundigen en personeelsleden te 
waarborgen, en heeft gevraagd tweemaal 
per jaar op de hoogte te worden gesteld van 
de verbeterde uitvoering van de op dit 
gebied getroffen maatregelen;

Or. fr

Amendement 5
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over de aankondiging 
van het Bureau inzake de voorgenomen 
invoering van een systeem om 
belangenverklaringen ex ante en ex post 
te controleren, met name door 
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vergelijking met de cv's en de informatie 
die deskundigen op nationaal niveau 
verstrekken; verzoekt het Bureau een 
nauwkeurig tijdschema voor de 
tenuitvoerlegging van dit nieuwe systeem 
te doen toekomen aan de met de 
begrotingscontrole belaste instantie;

Or. fr

Amendement 6
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. deelt het standpunt van het Bureau 
dat belangenverklaringen pas in hoge 
mate betrouwbaar en waarachtig kunnen 
zijn als de farmaceutische ondernemingen 
zelf de lijst van deskundigen en 
onderzoekscentra waarmee zij
samenwerken, alsmede de omvang van 
hun onderlinge financiële banden 
openbaar maken; deelt het standpunt van 
het Bureau dat moet worden nagegaan of 
een wetgevingsinitiatief ter zake 
opportuun is;

Or. fr

Amendement 7
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. erkent het belang voor het 
Bureau van contacten met de 
belanghebbenden, maar is van mening 
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dat het onvoldoende informatie verstrekt 
over zijn betrokkenheid bij de organisatie 
van conferenties door particuliere 
organisaties als TOPRA (organisatie voor 
beroepsbeoefenaren op het gebied van 
regelgeving); verzoekt het Bureau de met 
de begrotingscontrole belaste instantie 
nauwkeurig mee te delen of het financieel 
bijdraagt aan de organisatie van 
evenementen met genoemde organisatie;

Or. fr

Amendement 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt opnieuw dat de Rekenkamer 
opmerkingen heeft geformuleerd met 
betrekking tot overdrachten, IT-contracten 
en de wijze waarop betaald wordt voor 
door de nationale overheden verleende 
diensten, maar dat ze de jaarrekening van 
het Bureau voor 2010 betrouwbaar, wettig 
en regelmatig heeft genoemd;

6. benadrukt opnieuw dat de Rekenkamer 
opmerkingen heeft geformuleerd met 
betrekking tot overdrachten, IT-contracten 
en de wijze waarop betaald wordt voor 
door de nationale overheden verleende 
diensten, maar dat ze ondanks deze 
inconsequenties de jaarrekening van het 
Bureau voor 2010 betrouwbaar, wettig en 
regelmatig heeft genoemd;

Or. en

Amendement 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is in het algemeen verheugd over de 
overeenkomst inzake de gezamenlijke 
verklaring over en gemeenschappelijke 

8. is in het algemeen verheugd over de 
overeenkomst inzake de gezamenlijke 
verklaring over en gemeenschappelijke 
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aanpak van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie van 
gedecentraliseerde agentschappen; brengt 
in herinnering dat bepaalde voor de 
kwijting belangrijke elementen aangepakt 
en behandeld zijn; gelooft dat de routekaart 
over de follow-up van de 
gemeenschappelijke aanpak ten volle
rekening zal houden met deze punten;

aanpak van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie van 
gedecentraliseerde agentschappen; brengt 
in herinnering dat bepaalde voor de 
kwijting belangrijke elementen aangepakt 
en behandeld zijn; onderstreept dat in de 
routekaart over de follow-up van de 
gemeenschappelijke aanpak ten volle 
rekening moet worden gehouden met deze 
punten;

Or. en

Amendement 10
Corinne Lepage

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat het kwijtingsbesluit 
voor het EMA niet gebaseerd mag zijn op 
bijkomende vereisten, zoals richtsnoeren 
van de OESO, wanneer niet officieel is 
gevraagd om de tenuitvoerlegging van 
deze vereisten tijdens de 
kwijtingsprocedure in kwestie door de 
EU-wetgever noch door specifieke 
regelingen binnen de agentschappen; 
nodigt de Europese instellingen uit om na 
te gaan of het opportuun is bijkomende 
richtsnoeren op te nemen in een mogelijk 
gemeenschappelijk kader voor alle 
Europese instellingen en organen en zich 
eraan te houden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 9



AM\911449NL.doc 9/10 PE494.704v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat het kwijtingsbesluit 
voor het EMA niet gebaseerd mag zijn op 
bijkomende vereisten, zoals richtsnoeren 
van de OESO, wanneer niet officieel is 
gevraagd om de tenuitvoerlegging van 
deze vereisten tijdens de 
kwijtingsprocedure in kwestie door de 
EU-wetgever noch door specifieke 
regelingen binnen de agentschappen; 
nodigt de Europese instellingen uit om na 
te gaan of het opportuun is bijkomende
richtsnoeren op te nemen in een mogelijk
gemeenschappelijk kader voor alle 
Europese instellingen en organen en zich 
eraan te houden;

9. is van mening dat het kwijtingsbesluit 
voor het EMA gebaseerd dient te zijn op 
richtsnoeren van de OESO om te 
waarborgen dat kwalitatief goede, 
internationaal erkende normen inzake 
boekhouding, audits en financiële 
openbaarmaking worden gehanteerd; 
nodigt de Europese instellingen uit om de 
richtsnoeren van de OESO op te nemen in 
een gemeenschappelijk werkkader voor 
alle Europese instellingen en organen en 
zich tot invoering ervan te verplichten:

Or. en

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat het kwijtingsbesluit 
voor het EMA niet gebaseerd mag zijn op 
bijkomende vereisten, zoals richtsnoeren 
van de OESO, wanneer niet officieel is 
gevraagd om de tenuitvoerlegging van deze 
vereisten tijdens de kwijtingsprocedure in 
kwestie door de EU-wetgever noch door 
specifieke regelingen binnen de 
agentschappen; nodigt de Europese 
instellingen uit om na te gaan of het 
opportuun is bijkomende richtsnoeren op te 
nemen in een mogelijk gemeenschappelijk 
kader voor alle Europese instellingen en 
organen en zich eraan te houden;

9. is van mening dat het kwijtingsbesluit
voor het EMA niet gebaseerd mag zijn op 
bijkomende vereisten, zoals richtsnoeren 
van de OESO, wanneer niet officieel is 
gevraagd om de tenuitvoerlegging van deze 
vereisten tijdens de kwijtingsprocedure in 
kwestie door de EU-wetgever noch door 
specifieke regelingen binnen de 
agentschappen; nodigt de Europese 
instellingen uit om dringend na te gaan of 
het opportuun is bijkomende richtsnoeren 
op te nemen in een mogelijk 
gemeenschappelijk kader voor alle 
Europese instellingen en organen en zich 
eraan te houden;

Or. en
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Amendement 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. is op grond van de beschikbare 
gegevens van mening dat de uitvoerend 
directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting verleend 
kan worden met betrekking tot de 
uitvoering van de begroting van het Bureau 
voor het begrotingsjaar 2010.

10. is op grond van de beschikbare 
gegevens van mening dat de uitvoerend 
directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau geen kwijting 
verleend mag worden met betrekking tot 
de uitvoering van de begroting van het 
Bureau voor het begrotingsjaar 2010.

Or. en


