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Alteração 1
Kartika Tamara Liotard

Projeto de parecer
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Agência deverá elaborar um plano de ação 
destinado a corrigir as deficiências, 
devendo a sua execução ser acompanhada 
pelo Parlamento Europeu; considera ainda 
que ou o Parlamento Europeu ou o 
legislador europeu terá de resolver esses 
problemas alterando as normas e 
regulamentos em vigor a fim de eliminar 
eventuais lacunas;

3. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Agência deverá elaborar um plano de ação 
destinado a corrigir as deficiências, 
devendo a sua execução ser acompanhada 
pelo Parlamento Europeu; considera ainda 
que ou o Parlamento Europeu ou o 
legislador europeu terá de resolver esses 
problemas de forma prioritária, alterando 
as normas e regulamentos em vigor a fim 
de eliminar eventuais lacunas;

Or. en

Alteração 2
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Agência deverá elaborar um plano de ação 
destinado a corrigir as deficiências, 
devendo a sua execução ser acompanhada 
pelo Parlamento Europeu; considera ainda 
que ou o Parlamento Europeu ou o 
legislador europeu terá de resolver esses 
problemas alterando as normas e 

3. Está firmemente convencido de que 
devem ser tomadas medidas adequadas em 
caso de não respeito das disposições em 
vigor; considera que, nestes casos, a 
Agência deverá elaborar um plano de ação, 
com um calendário preciso, destinado a 
corrigir as deficiências, devendo a sua 
execução ser acompanhada pelo 
Parlamento Europeu; considera ainda que 
ou o Parlamento Europeu ou o legislador 
europeu terá de resolver esses problemas 
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regulamentos em vigor a fim de eliminar 
eventuais lacunas;

alterando as normas e regulamentos em 
vigor a fim de eliminar eventuais lacunas;

Or. fr

Alteração 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Já no seu primeiro parecer dirigido à 
comissão competente para a matéria de 
fundo salientara os problemas colocados 
pelos montantes elevados das transições, 
pelas atividades profissionais do ex-diretor 
executivo após a cessação das suas 
funções, pela ausência de declarações de 
interesses de um certo número de peritos 
que participam na avaliação dos 
medicamentos (facto igualmente 
mencionado no relatório de 
acompanhamento do Serviço de Auditoria 
Interna) e pelo atraso da decisão do 
Conselho de Administração de reformar o 
sistema de remuneração dos serviços 
prestados pelas autoridades dos Estados-
Membros; considera que a AEM envidou 
esforços significativos para consolidar os 
seus procedimentos internos com vista a 
garantir a independência dos seus peritos 
e do seu pessoal, e solicita ser informado 
semestralmente sobre a aplicação das 
medidas tomadas a este respeito;

5. Constata que subsistem preocupações 
quanto às falhas institucionais, 
salientadas no seu primeiro parecer 
dirigido à comissão competente para a 
matéria de fundo, que deram origem a 
transições de montantes elevados, duvida 
quanto à conveniência das atividades 
profissionais do ex-diretor executivo após a 
cessação das suas funções, à ausência de 
declarações de interesses de um certo 
número de peritos que participam na 
avaliação dos medicamentos (facto 
igualmente mencionado no relatório de 
acompanhamento do Serviço de Auditoria 
Interna) e ao atraso da decisão do Conselho 
de Administração de reformar o sistema de 
remuneração dos serviços prestados pelas 
autoridades dos Estados-Membros; solicita
que o Parlamento Europeu seja informado 
semestralmente sobre a aplicação das 
medidas corretivas que estão a ser
tomadas a este respeito;

Or. en

Alteração 4
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 5
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Proposta de resolução Alteração

5. Já no seu primeiro parecer dirigido à 
comissão competente para a matéria de 
fundo salientara os problemas colocados 
pelos montantes elevados das transições, 
pelas atividades profissionais do ex-diretor 
executivo após a cessação das suas 
funções, pela ausência de declarações de 
interesses de um certo número de peritos 
que participam na avaliação dos 
medicamentos (facto igualmente
mencionado no relatório de 
acompanhamento do Serviço de Auditoria 
Interna) e pelo atraso da decisão do 
Conselho de Administração de reformar o 
sistema de remuneração dos serviços 
prestados pelas autoridades dos Estados-
Membros; considera que a AEM envidou
esforços significativos para consolidar os 
seus procedimentos internos com vista a 
garantir a independência dos seus peritos e 
do seu pessoal, e solicita ser informado 
semestralmente sobre os progressos 
realizados na aplicação das medidas 
tomadas a este respeito;

5. Já no seu primeiro parecer dirigido à 
comissão competente para a matéria de 
fundo salientara os problemas colocados 
pelos montantes elevados das transições, 
pelo não respeito do artigo 16.º do 
Estatuto dos Funcionários e do Regime 
aplicável aos outros agentes no âmbito 
das novas atividades profissionais do ex-
diretor executivo após a cessação das suas 
funções, pela ausência, total ou parcial, ou 
inexatidão de declarações de interesses de 
um certo número de peritos que participam 
na avaliação dos medicamentos (facto 
igualmente mencionado no relatório de 
acompanhamento do Serviço de Auditoria 
Interna) e pelo atraso da decisão do 
Conselho de Administração de reformar o 
sistema de remuneração dos serviços 
prestados pelas autoridades dos Estados-
Membros; considera que a AEM envidou 
esforços para consolidar os seus 
procedimentos internos com vista a 
garantir a independência dos seus peritos e 
do seu pessoal, e solicita ser informado 
semestralmente sobre os progressos 
realizados na aplicação das medidas 
tomadas a este respeito;

Or. fr

Alteração 5
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Congratula-se com a intenção, 
anunciada pela Agência, de introduzir um 
sistema ex-ante e ex-post de declarações 
de interesses, nomeadamente através da 
comparação com os curricula vitae e as 
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informações fornecidos pelos peritos a 
nível nacional; solicita à Agência que 
envie à autoridade de controlo orçamental 
um calendário preciso da aplicação do 
novo sistema;

Or. fr

Alteração 6
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-B. Concorda com a opinião da Agência 
de que, para atingir um nível elevado de 
fiabilidade e veracidade das declarações 
de interesses, é necessário que as 
empresas farmacêuticas publiquem a lista 
dos peritos e dos centros de investigação 
com os quais trabalham, bem como o 
montante dos laços financeiros que os 
unem; concorda igualmente com a 
opinião da Agência de que é oportuno 
examinar a pertinência de uma iniciativa 
legislativa neste domínio;

Or. fr

Alteração 7
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-C. Reconhece o interesse que o 
intercâmbio com as partes interessadas 
representa para a Agência, mas considera 
insuficientes as informações fornecidas 
sobre a sua participação na organização 
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de conferências promovidas por 
organizações privadas como a TOPRA 
(organização de profissionais na área dos 
assuntos regulamentares); solicita à 
Agência que indique claramente à 
autoridade de controlo orçamental se 
participa financeiramente na organização 
de eventos com esta organização;

Or. fr

Alteração 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda mais uma vez que o Tribunal de 
Contas proferiu observações sobre as 
transições, os contratos em matéria de TI e 
o sistema de remuneração dos serviços 
prestados pelas autoridades nacionais, mas 
considerou que as contas da Agência de 
2010 eram fiáveis, legais e regulares;

6. Recorda mais uma vez que o Tribunal de 
Contas proferiu observações sobre as 
transições, os contratos em matéria de TI e 
o sistema de remuneração dos serviços 
prestados pelas autoridades nacionais, mas 
considerou, não obstante as incoerências 
constatadas, que as contas da Agência de 
2010 eram fiáveis, legais e regulares;

Or. en

Alteração 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Congratula-se, de um forma geral, com a 
declaração conjunta e a abordagem comum 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão sobre as agências 
descentralizadas; recorda que foram 
analisados e debatidos elementos 

8. Congratula-se, de um forma geral, com a 
declaração conjunta e a abordagem comum 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão sobre as agências 
descentralizadas; recorda que foram 
analisados e debatidos elementos 
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importantes para a quitação; está 
convencido de que o roteiro sobre o 
acompanhamento da abordagem comum 
terá estas questões devidamente em conta;

importantes para a quitação; salienta que o 
roteiro sobre o acompanhamento da 
abordagem comum deverá ter estas 
questões devidamente em conta;

Or. en

Alteração 10
Corinne Lepage

Projeto de parecer
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que a decisão de quitação 
relativa à AEM não pode basear-se em 
requisitos adicionais, nomeadamente nas 
orientações da OCDE, pois a aplicação 
desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências 
no âmbito do respetivo processo de 
quitação; solicita às instituições europeias 
que avaliem a necessidade e oportunidade 
de introduzir orientações adicionais e de 
exigir o seu respeito num eventual quadro 
comum a todas as instituições e 
organismos europeus;

Suprimido

Or. fr

Alteração 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que a decisão de quitação 
relativa à AEM não pode basear-se em 
requisitos adicionais, nomeadamente nas 
orientações da OCDE, pois a aplicação 

9. Considera que a decisão de quitação 
relativa à AEM deve basear-se nas 
orientações da OCDE para garantir uma 
prestação de contas, auditoria e 
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desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências 
no âmbito do respetivo processo de 
quitação; solicita às instituições europeias 
que avaliem a necessidade e oportunidade 
de introduzir orientações adicionais e de 
exigir o seu respeito num eventual quadro 
comum a todas as instituições e 
organismos europeus;

divulgação de informações financeiras de 
alta qualidade e internacionalmente 
reconhecidas; solicita às instituições 
europeias que se comprometam a 
introduzir as orientações da OCDE num 
quadro de trabalho comum a todas as 
instituições e organismos europeus;

Or. en

Alteração 12
Kartika Tamara Liotard

Projeto de parecer
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Considera que a decisão de quitação 
relativa à AEM não pode basear-se em 
requisitos adicionais, nomeadamente nas 
orientações da OCDE, pois a aplicação 
desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências no 
âmbito do respetivo processo de quitação; 
solicita às instituições europeias que 
avaliem a necessidade e oportunidade de 
introduzir orientações adicionais e de 
exigir o seu respeito num eventual quadro 
comum a todas as instituições e 
organismos europeus;

9. Considera que a decisão de quitação 
relativa à AEM não pode basear-se em 
requisitos adicionais, nomeadamente nas 
orientações da OCDE, pois a aplicação 
desses requisitos não foi oficialmente 
solicitada nem pelo legislador da UE nem 
por disposições específicas das agências no 
âmbito do respetivo processo de quitação; 
solicita às instituições europeias que 
avaliem, a título prioritário, a necessidade 
e oportunidade de introduzir orientações 
adicionais e de exigir o seu respeito num 
eventual quadro comum a todas as 
instituições e organismos europeus;

Or. en

Alteração 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projeto de parecer
N.º 10
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Proposta de resolução Alteração

10. Considera que, com base nos dados 
disponíveis, pode ser concedida quitação 
ao Diretor Executivo da Agência Europeia 
de Medicamentos pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 
2010.

10. Considera que, com base nos dados 
disponíveis, não deve ser concedida 
quitação ao Diretor Executivo da Agência 
Europeia de Medicamentos pela execução 
do orçamento da Agência para o exercício 
de 2010.

Or. en


