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Amendamentul 1
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
agenția în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune prin care să remedieze 
deficiențele, iar aplicarea sa ar trebui 
monitorizată de Parlamentul European, iar 
problemele identificate trebuie rezolvate 
fie de Parlamentul European, fie de 
legiuitorul european, prin modificarea 
normelor și a reglementărilor în vigoare, 
pentru a se elimina astfel eventualele breșe;

3. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
agenția în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune prin care să remedieze 
deficiențele, iar aplicarea sa ar trebui 
monitorizată de Parlamentul European, iar 
problemele identificate trebuie rezolvate cu 
prioritate fie de Parlamentul European, fie 
de legiuitorul european, prin modificarea 
normelor și a reglementărilor în vigoare, 
pentru a se elimina astfel eventualele breșe;

Or. en

Amendamentul 2
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
agenția în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune prin care să remedieze 
deficiențele, iar aplicarea sa ar trebui 
monitorizată de Parlamentul European, iar 
problemele identificate trebuie rezolvate 
fie de Parlamentul European, fie de 
legiuitorul european, prin modificarea 
normelor și a reglementărilor în vigoare, 
pentru a se elimina astfel eventualele breșe;

3. își manifestă convingerea cu privire la 
necesitatea luării de măsuri în cazul 
constatării nerespectării normelor în 
vigoare; consideră că, în astfel de cazuri, 
agenția în cauză trebuie să elaboreze un 
plan de acțiune însoțit de un calendar 
precis prin care să remedieze deficiențele, 
iar aplicarea sa ar trebui monitorizată de 
Parlamentul European, iar problemele 
identificate trebuie rezolvate fie de 
Parlamentul European, fie de legiuitorul 
european, prin modificarea normelor și a 
reglementărilor în vigoare, pentru a se 
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elimina astfel eventualele breșe;

Or. fr

Amendamentul 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. a abordat deja, în primul său aviz 
adresat comisiei competente în fond,
problema reportărilor semnificative, a
activităților profesionale ulterioare ale 
fostului director executiv, a lipsei
declarațiilor de interese ale unor experți 
implicați în evaluarea de produse 
medicinale, menționate și în raportul 
subsecvent al Serviciului de audit intern, 
precum și problema deciziei încă neluate 
de Consiliul de administrație de a reforma 
sistemul de plăți pentru serviciile furnizate 
de autoritățile statelor membre; consideră 
că EMA a întreprins deja eforturi 
semnificative pentru a-și consolida 
procedurile interne spre a asigura 
independența experților săi și a 
personalului său și a solicitat să fie 
informat semestrial cu privire la aplicarea
îmbunătățită a măsurilor luate în acest 
sens;

5. a constatat, în primul său aviz adresat 
comisiei competente în fond, îngrijorările 
ce persistă cu privire la deficiențele 
instituționale care au condus la 
reportările semnificative, dubiile privind 
caracterul adecvat al activităților 
profesionale ulterioare ale fostului director 
executiv, lipsa declarațiilor de interese ale 
unor experți implicați în evaluarea de 
produse medicinale, menționate și în 
raportul subsecvent al Serviciului de audit 
intern, precum și problema deciziei încă 
neluate de Consiliul de administrație de a 
reforma sistemul de plăți pentru serviciile 
furnizate de autoritățile statelor membre;
solicită ca Parlamentul European să fie 
informat semestrial cu privire la aplicarea 
măsurilor de reabilitare, avute în vedere în
acest sens;

Or. en

Amendamentul 4
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. a abordat deja, în primul său aviz adresat 
comisiei competente în fond, problema 
reportărilor semnificative, a activităților
profesionale ulterioare ale fostului director 
executiv, a lipsei declarațiilor de interese 
ale unor experți implicați în evaluarea de 
produse medicinale, menționate și în 
raportul subsecvent al Serviciului de audit 
intern, precum și problema deciziei încă 
neluate de Consiliul de administrație de a 
reforma sistemul de plăți pentru serviciile 
furnizate de autoritățile statelor membre;
consideră că EMA a întreprins deja eforturi
semnificative pentru a-și consolida 
procedurile interne spre a asigura 
independența experților săi și a 
personalului său și a solicitat să fie 
informat semestrial cu privire la aplicarea 
îmbunătățită a măsurilor luate în acest 
sens;

5. a abordat deja, în primul său aviz adresat 
comisiei competente în fond, problema 
reportărilor semnificative, nerespectarea 
articolului 16 din Statutul funcționarilor 
și Regimul aplicabil celorlalți agenți în 
cadrul noilor activități profesionale ale 
fostului director executiv, a lipsei 
declarațiilor de interese sau declarațiile 
incomplete sau greșite ale unor experți 
implicați în evaluarea de produse 
medicinale, menționate și în raportul 
subsecvent al Serviciului de audit intern,
dar și ale membrilor consiliului de 
administrație, precum și problema deciziei 
încă neluate de Consiliul de administrație 
de a reforma sistemul de plăți pentru 
serviciile furnizate de autoritățile statelor 
membre; consideră că EMA a întreprins 
eforturi pentru a-și consolida procedurile 
interne spre a asigura independența 
experților săi și a personalului său și a 
solicitat să fie informat semestrial cu 
privire la aplicarea îmbunătățită a 
măsurilor luate în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 5
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută anunțul Agenției privind 
intenția sa de introduce un sistem ex-ante 
și ex-post de control al declarațiilor de 
interes, mai ales pentru compararea 
acestora cu CV-urile și informațiile 
furnizate de experți la nivel național;
solicită Agenției să comunice autorității 
de control bugetar un calendar precis al 
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punerii în aplicare a noului sistem;

Or. fr

Amendamentul 6
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. împărtășește punctul de vedere al 
Agenției conform căruia nu poate fi atins 
un nivel înalt de fiabilitate și de 
sinceritate al intereselor declarate decât 
dacă companiile farmaceutice fac ele 
însele publice lista experților și a 
centrelor de cercetare cu care 
conlucrează, precum și sumele implicate;
împărtășește punctul de vedere al Agenției 
conform căruia se impune examinarea 
necesității unei inițiative legislative în 
acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 7
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. recunoaște importanța pentru Agenție 
de a recurge la schimburi de informații cu 
părțile implicate, dar consideră ca 
insuficiente informațiile furnizate cu 
privire la implicarea sa în organizarea de 
conferințe ale unor organisme private 
precum TOPRA (The Organisation for 
Professionals in Regulatory Affairs) ;
solicită Agenției să indice în mod clar 
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autorității de control bugetar dacă 
participă financiar la organizarea de 
evenimente cu această organizație;

Or. fr

Amendamentul 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază din nou că Curtea de Conturi 
a făcut observații cu privire la reportări, la 
contractele de TI și la sistemul de plăți 
pentru serviciile furnizate de autoritățile 
naționale, dar că aceasta a considerat 
conturile Agenției pentru 2010 drept fiabile 
și conforme cu legile și reglementările în 
vigoare;

6. subliniază din nou că Curtea de Conturi 
a făcut observații cu privire la reportări, la 
contractele de TI și la sistemul de plăți 
pentru serviciile furnizate de autoritățile 
naționale, dar că, în ciuda acestor 
neconcordanțe, aceasta a considerat 
conturile Agenției pentru 2010 drept fiabile 
și conforme cu legile și reglementările în 
vigoare;

Or. en

Amendamentul 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. salută, în general, acordul convenit cu 
privire la declarația comună și la 
Abordarea comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei 
privind agențiile descentralizate;
reamintește că anumite elemente ce 
prezintă importanță pentru descărcarea de 
gestiune au fost abordate și reținute; se 
așteaptă ca foaia de parcurs privind 
acțiunile ulterioare în cadrul Abordării 

8. salută, în general, acordul convenit cu 
privire la declarația comună și la 
Abordarea comună a Parlamentului 
European, a Consiliului și a Comisiei 
privind agențiile descentralizate;
reamintește că anumite elemente ce 
prezintă importanță pentru descărcarea de 
gestiune au fost abordate și reținute;
subliniază că foaia de parcurs privind 
acțiunile ulterioare în cadrul Abordării 
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comune va ține cont pe deplin de aceste 
aspecte;

comune trebuie să țină cont pe deplin de 
aceste aspecte;

Or. en

Amendamentul 10
Corinne Lepage

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EMA nu se 
poate baza pe cerințe suplimentare, cum 
ar fi orientările OCDE, având în vedere 
că aplicarea respectivelor cerințe nu a fost 
nici cerută în mod oficial de legiuitorul 
UE și nici de aranjamente specifice în 
cadrul Agenției pe durata respectivei 
proceduri de descărcare de gestiune; 
invită instituțiile europene să analizeze 
dacă este oportună integrarea și 
asumarea unor orientări suplimentare 
într-un potențial cadru comun pentru 
toate instituțiile și organismele europene;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EMA nu se 
poate baza pe cerințe suplimentare, cum 
ar fi orientările OCDE, având în vedere că 
aplicarea respectivelor cerințe nu a fost 
nici cerută în mod oficial de legiuitorul 

9. consideră că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EMA ar 
trebui să se bazeze pe orientările OCDE,
pentru a asigura aplicarea unor standarde 
de înaltă calitate, recunoscute pe plan 
internațional, în materie de contabilitate, 
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UE și nici de aranjamente specifice în 
cadrul Agenției pe durata respectivei 
proceduri de descărcare de gestiune;
invită instituțiile europene să analizeze 
dacă este oportună integrarea și 
asumarea unor orientări suplimentare
într-un potențial cadru comun pentru toate 
instituțiile și organismele europene;

audit și informare financiară; invită 
instituțiile europene să integreze și să se 
angajeze să introducă orientările OCDE
într-un cadru comun de lucru pentru toate 
instituțiile și organismele europene;

Or. en

Amendamentul 12
Kartika Tamara Liotard

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. consideră că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EMA nu se 
poate baza pe cerințe suplimentare, cum ar 
fi orientările OCDE, având în vedere că 
aplicarea respectivelor cerințe nu a fost nici 
cerută în mod oficial de legiuitorul UE și 
nici de aranjamente specifice în cadrul 
Agenției pe durata respectivei proceduri de 
descărcare de gestiune; invită instituțiile 
europene să analizeze dacă este oportună 
integrarea și asumarea unor orientări 
suplimentare într-un potențial cadru comun 
pentru toate instituțiile și organismele 
europene;

9. consideră că decizia de acordare a 
descărcării de gestiune pentru EMA nu se
poate baza pe cerințe suplimentare, cum ar 
fi orientările OCDE, având în vedere că 
aplicarea respectivelor cerințe nu a fost nici 
cerută în mod oficial de legiuitorul UE și 
nici de aranjamente specifice în cadrul 
Agenției pe durata respectivei proceduri de 
descărcare de gestiune; invită instituțiile 
europene să analizeze cu prioritate dacă 
este oportună integrarea și asumarea unor 
orientări suplimentare într-un potențial 
cadru comun pentru toate instituțiile și 
organismele europene;

Or. en

Amendamentul 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră, pe baza informațiilor 
disponibile, că se poate acorda directorului 
executiv al Agenției Europene pentru 
Medicamente descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului agenției aferent 
exercițiului financiar 2010.

10. consideră, pe baza informațiilor 
disponibile, că nu ar trebui să se acorde
directorului executiv al Agenției Europene 
pentru Medicamente descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului agenției 
aferent exercițiului financiar 2010.

Or. en


