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Poprawka 1
Kartika Tamara Liotard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach agencja musi opracować plan 
działania w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości, a realizacja tego planu 
powinna być monitorowana przez 
Parlament Europejski oraz że Parlament 
Europejski lub prawodawca europejski 
musi zająć się tymi problemami zmieniając 
obowiązujące przepisy i regulacje w celu 
usunięcia ewentualnych luk;

3. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach agencja musi opracować plan 
działania w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości, a realizacja tego planu 
powinna być monitorowana przez 
Parlament Europejski oraz że Parlament 
Europejski lub prawodawca europejski 
musi zająć się tymi problemami jako 
kwestią priorytetową, zmieniając 
obowiązujące przepisy i regulacje w celu 
usunięcia ewentualnych luk;

Or. en

Poprawka 2
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach agencja musi opracować plan 
działania w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości, a realizacja tego planu 
powinna być monitorowana przez 
Parlament Europejski oraz że Parlament 
Europejski lub prawodawca europejski 
musi zająć się tymi problemami zmieniając 
obowiązujące przepisy i regulacje w celu 

3. wyraża zdecydowane przekonanie, że w 
przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć 
niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach agencja musi opracować plan 
działania wraz z dokładnym 
harmonogramem w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości, a realizacja tego planu 
powinna być monitorowana przez 
Parlament Europejski, oraz że Parlament 
Europejski lub prawodawca europejski 
musi zająć się tymi problemami,
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usunięcia ewentualnych luk; zmieniając obowiązujące przepisy i 
regulacje w celu usunięcia ewentualnych 
luk;

Or. fr

Poprawka 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odniósł się już w swojej pierwszej opinii 
dla komisji przedmiotowo właściwej do 
problematycznych kwestii związanych z 
wysokimi kwotami przeniesień, dalszą 
działalnością zawodową byłego dyrektora 
wykonawczego, brakującymi deklaracjami 
wielu ekspertów zaangażowanych w ocenę 
produktów leczniczych o braku konfliktu 
interesów, o czym wspomniano również w 
sprawozdaniu uzupełniającym Służby 
Audytu Wewnętrznego oraz zaległą 
decyzją Zarządu o reformie systemu 
płatności za usługi świadczone przez 
władze państw członkowskich; jest zdania, 
że Europejska Agencja Leków poczyniła 
już istotne starania w kierunku ulepszenia 
swoich procedur wewnętrznych w celu 
zapewnienia niezależności swoich 
ekspertów i pracowników oraz zwrócił się 
o przedstawianie mu dwa razy w roku
informacji na temat sprawniejszego 
wdrażania środków podjętych w tym 
zakresie;

5. stwierdza, że nadal istnieją obawy 
związanie z błędami instytucjonalnymi 
prowadzącymi do wysokich kwot 
przeniesień oraz wątpliwości co do 
prawidłowości wynikającej z nich 
działalności zawodowej byłego dyrektora 
wykonawczego oraz związane z
brakującymi deklaracjami wielu ekspertów 
zaangażowanych w ocenę produktów 
leczniczych o braku konfliktu interesów, o 
czym wspomniano również w 
sprawozdaniu uzupełniającym Służby 
Audytu Wewnętrznego oraz zaległą 
decyzją Zarządu o reformie systemu 
płatności za usługi świadczone przez 
władze państw członkowskich; domaga 
się, by dwa razy w roku przedstawiano 
Parlamentowi Europejskiemu informacje
na temat wdrażania środków naprawczych 
podejmowanych w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 4
Corinne Lepage
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odniósł się już w swojej pierwszej opinii 
dla komisji przedmiotowo właściwej do 
problematycznych kwestii związanych z 
wysokimi kwotami przeniesień, dalszą
działalnością zawodową byłego dyrektora 
wykonawczego, brakującymi deklaracjami 
wielu ekspertów zaangażowanych w ocenę 
produktów leczniczych o braku konfliktu 
interesów, o czym wspomniano również w 
sprawozdaniu uzupełniającym Służby 
Audytu Wewnętrznego oraz zaległą 
decyzją Zarządu o reformie systemu 
płatności za usługi świadczone przez 
władze państw członkowskich; jest zdania, 
że Europejska Agencja Leków poczyniła
już istotne starania w kierunku ulepszenia 
swoich procedur wewnętrznych w celu 
zapewnienia niezależności swoich 
ekspertów i pracowników oraz zwrócił się 
o przedstawianie mu dwa razy w roku 
informacji na temat sprawniejszego 
wdrażania środków podjętych w tym 
zakresie;

5. odniósł się już w swojej pierwszej opinii 
dla komisji przedmiotowo właściwej do 
problematycznych kwestii związanych z 
wysokimi kwotami przeniesień,
naruszeniem art. 16 Regulaminu 
pracowniczego urzędników Wspólnot 
Europejskich i warunków zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot 
Europejskich w związku z nową
działalnością zawodową byłego dyrektora 
wykonawczego, brakującymi, 
niekompletnymi lub błędnymi
deklaracjami wielu ekspertów 
zaangażowanych w ocenę produktów 
leczniczych, a także członków zarządu 
agencji o braku konfliktu interesów, o 
czym wspomniano również w 
sprawozdaniu uzupełniającym Służby 
Audytu Wewnętrznego, oraz zaległą 
decyzją Zarządu o reformie systemu 
płatności za usługi świadczone przez 
władze państw członkowskich; jest zdania, 
że Europejska Agencja Leków poczyniła 
starania w kierunku ulepszenia swoich 
procedur wewnętrznych w celu 
zapewnienia niezależności swoich 
ekspertów i pracowników oraz zwrócił się 
o przedstawianie mu dwa razy w roku 
informacji na temat sprawniejszego 
wdrażania środków podjętych w tym 
zakresie;

Or. fr

Poprawka 5
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5 a. wyraża zadowolenie z ogłoszenia 
przez agencję zamiaru wprowadzenia 
systemu kotroli ex ante i ex post deklaracji 
o braku konfliktu interesów, zwłaszcza 
poprzez dokonywanie porównania z 
życioryami i informacjami 
przedstawionymi przez ekspertów na 
szczeblu krajowym; zwraca się do agencji, 
by poinformowała ona organ kontroli 
budżetowej o dokładnym harmonogramie 
wprowadzenia tego nowego systemu;

Or. fr

Poprawka 6
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 b. podziela punkt widzenia agencji, 
zgodnie z którym osiągnięcie wysokiego 
poziomu wiarygodności i prawidłowości 
deklaracji o braku konfliktu interesów jest 
możliwe tylko wówczas, gdy same firmy 
farmaceutyczne upublicznią listę 
ekspertów i ośrodków badawczych, z 
którymi współpracują, jak również 
wartość finansową zawieranych z nim 
umów; podziela zdanie agencji, która 
uważa, że należy rozważyć zasadność 
inicjatywy ustawodawczej w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 7
Corinne Lepage
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Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 c. uważa, że w interesie agencji leży 
prowadzenie wymiany z zainteresowanymi
stronami, jednak uznaje za 
niewystarczające przedstawione 
informacje dotyczące zaangażowania 
agencji w organizowanie konferencji 
podmiotów prywatnych, takich jak 
TOPRA (organizacja pracowników 
organów regulacyjnych); zwraca się do 
agencji o dokładne wskazanie organowi 
kontroli budżetowej, czy wnosi ona wkład 
finansowy w organizowanie wydarzeń 
wspólnie z tą organizacją;

Or. fr

Poprawka 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla ponownie, że Trybunał 
Obrachunkowy poczynił uwagi dotyczące 
środków przeniesionych, umów IT oraz 
systemu płatności za usługi świadczone 
przez organy krajowe, lecz uznał 
sprawozdanie finansowe Agencji za rok 
2010 za wiarygodne, zgodne z prawem i 
prawidłowe;

6. podkreśla ponownie, że Trybunał 
Obrachunkowy poczynił uwagi dotyczące 
środków przeniesionych, umów IT oraz 
systemu płatności za usługi świadczone 
przez organy krajowe, lecz pomimo tych 
niespójności uznał sprawozdanie 
finansowe Agencji za rok 2010 za 
wiarygodne, zgodne z prawem i 
prawidłowe;

Or. en

Poprawka 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wspólnego 
oświadczenia i wspólnego podejścia 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
w sprawie Agencji zdecentralizowanych;
przypomina, że uwzględniono i podjęto 
tam niektóre kwestie istotne dla udzielania 
absolutorium; jest przekonany, że kwestie 
te zostaną należycie uwzględnione w
programie działania nawiązującym do 
wspólnego podejścia;

8. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wspólnego 
oświadczenia i wspólnego podejścia 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 
w sprawie Agencji zdecentralizowanych;
przypomina, że uwzględniono i podjęto 
tam niektóre kwestie istotne dla udzielania 
absolutorium; podkreśla, że kwestie te
muszą zostać należycie uwzględnione w 
programie działania nawiązującym do 
wspólnego podejścia;

Or. en

Poprawka 10
Corinne Lepage

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że decyzja w 
sprawie absolutorium dla Europejskiej 
Agencji Leków nie może opierać się na 
wymogach dodatkowych, np. wytycznych 
OECD, jeżeli prawodawca UE oficjalnie 
nie zażądał stosowania tych wymogów ani 
też nie wynikało to ze specjalnych ustaleń 
w agencjach podczas odnośnej procedury 
udzielania absolutorium z wykonania 
budżetu; zwraca się do instytucji 
europejskich o zbadanie, czy celowe jest 
uwzględnienie i zobowiązanie do 
stosowania dodatkowych wytycznych w 
ewentualnych wspólnych przepisach 
ramowych dla wszystkich instytucji i 
organów europejskich;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że decyzja w 
sprawie absolutorium dla Europejskiej 
Agencji Leków nie może opierać się na
wymogach dodatkowych, np. wytycznych 
OECD, jeżeli prawodawca UE oficjalnie 
nie zażądał stosowania tych wymogów ani 
też nie wynikało to ze specjalnych ustaleń 
w agencjach podczas odnośnej procedury 
udzielania absolutorium z wykonania 
budżetu; zwraca się do instytucji 
europejskich o zbadanie, czy celowe jest
uwzględnienie i zobowiązanie do
stosowania dodatkowych wytycznych w 
ewentualnych wspólnych przepisach 
ramowych dla wszystkich instytucji i 
organów europejskich;

9. uważa, że decyzja w 
sprawie absolutorium dla Europejskiej 
Agencji Leków powinna opierać się na 
wytycznych OECD, aby zapewnić 
stosowanie wysokiej jakości 
międzynarodowych standardów w 
dziedzinie rachunkowości, audytu i 
ujawniania informacji finansowych;
zwraca się do instytucji europejskich o 
uwzględnienie i zobowiązanie do
wprowadzenia wytycznych OECD do
wspólnych ram działania dla wszystkich 
instytucji i organów europejskich;

Or. en

Poprawka 12
Kartika Tamara Liotard

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że decyzja w 
sprawie absolutorium dla Europejskiej 
Agencji Leków nie może opierać się na 
wymogach dodatkowych, np. wytycznych 
OECD, jeżeli prawodawca UE oficjalnie 
nie zażądał stosowania tych wymogów ani 
też nie wynikało to ze specjalnych ustaleń 
w agencjach podczas odnośnej procedury 
udzielania absolutorium z wykonania 

9. uważa, że decyzja w 
sprawie absolutorium dla Europejskiej 
Agencji Leków nie może opierać się na 
wymogach dodatkowych, np. wytycznych 
OECD, jeżeli prawodawca UE oficjalnie 
nie zażądał stosowania tych wymogów ani 
też nie wynikało to ze specjalnych ustaleń 
w agencjach podczas odnośnej procedury 
udzielania absolutorium z wykonania 
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budżetu; zwraca się do instytucji 
europejskich o zbadanie, czy celowe jest 
uwzględnienie i zobowiązanie do 
stosowania dodatkowych wytycznych w 
ewentualnych wspólnych przepisach 
ramowych dla wszystkich instytucji i 
organów europejskich;

budżetu; zwraca się do instytucji 
europejskich o zbadanie jako kwestii 
priorytetowej, czy celowe jest 
uwzględnienie i zobowiązanie do 
stosowania dodatkowych wytycznych w 
ewentualnych wspólnych przepisach 
ramowych dla wszystkich instytucji i 
organów europejskich;

Or. en

Poprawka 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. na podstawie dostępnych informacji 
uważa, że dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków można 
udzielić absolutorium z wykonania budżetu 
Agencji za rok budżetowy 2010.

10. na podstawie dostępnych informacji 
uważa, że dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków nie należy 
udzielać absolutorium z wykonania 
budżetu Agencji za rok budżetowy 2010.

Or. en


