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Predlog spremembe 1
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do primerov 
nespoštovanja veljavnih pravil; meni, da bi 
agencija morala v teh primerih vzpostaviti 
akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, 
izvajanje tega načrta bi moral spremljati 
Evropski parlament, Parlament ali evropski 
zakonodajalec pa mora te težave 
obravnavati s spremembo veljavnih pravil 
in predpisov, da bi odpravil morebitne 
vrzeli;

3. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do primerov 
nespoštovanja veljavnih pravil; meni, da bi 
agencija morala v teh primerih vzpostaviti 
akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, 
izvajanje tega načrta bi moral spremljati 
Evropski parlament, Parlament ali evropski 
zakonodajalec pa mora te težave 
prednostno obravnavati s spremembo 
veljavnih pravil in predpisov, da bi 
odpravil morebitne vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 2
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do primerov 
nespoštovanja veljavnih pravil; meni, da bi 
agencija morala v teh primerih vzpostaviti 
akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, 
izvajanje tega načrta bi moral spremljati 
Evropski parlament, Parlament ali evropski 
zakonodajalec pa mora te težave 
obravnavati s spremembo veljavnih pravil 
in predpisov, da bi odpravil morebitne 
vrzeli;

3. je trdno prepričan, da je treba sprejeti 
potrebne ukrepe, če pride do primerov 
nespoštovanja veljavnih pravil; meni, da bi 
morala agencija v teh primerih pripraviti 
akcijski načrt in jasen časovni razpored za 
odpravo pomanjkljivosti, izvajanje tega 
načrta bi moral spremljati Evropski 
parlament, slednji oziroma evropski 
zakonodajalec pa bi moral te težave 
obravnavati s spremembo veljavnih pravil 
in predpisov, da bi odpravil morebitne 
vrzeli;

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je v svojem prvem mnenju za pristojni 
odbor že obravnaval problematiko visoke 
stopnje prenosov, nadaljnje poklicne
dejavnosti nekdanjega izvršnega direktorja, 
manjkajoče izjave o interesu številnih 
strokovnjakov, ki so sodelovali pri oceni 
zdravil, kar je bilo navedeno tudi v 
poročilu službe za notranjo revizijo o 
nadaljnjem ukrepanju, ter sklep upravnega 
odbora glede reforme sistema plačil za 
storitve organov držav članic, ki bi moral 
biti sprejet že pred časom; meni, da si je 
Evropska agencija za zdravila že znatno 
prizadevala za okrepitev svojih notranjih 
postopkov za zagotovitev neodvisnosti 
strokovnjakov in zaposlenih, ter je 
zahteval, da se ga dvakrat letno obvesti o 
izboljšanem izvajanju ukrepov, sprejetih v 
zvezi s tem;

5. v svojem prvem mnenju za pristojni 
odbor ugotavlja, da še vedno obstajajo 
pomisleki glede institucionalnih napak, ki 
so povzročile visoke stopnje prenosov, 
dvomi o primernosti nadaljnjih poklicnih
dejavnosti nekdanjega izvršnega direktorja, 
o manjkajočih izjavah o interesu številnih 
strokovnjakov, ki so sodelovali pri oceni 
zdravil, kar je bilo navedeno tudi v 
poročilu službe za notranjo revizijo o 
nadaljnjem ukrepanju, ter o sklepu
upravnega odbora glede reforme sistema 
plačil za storitve organov držav članic, ki 
bi moral biti sprejet že pred časom;
zahteva, da se Evropski parlament dvakrat 
letno obvesti o izvajanju popravnih
ukrepov, ki se sprejemajo v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 4
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je v svojem prvem mnenju za pristojni 
odbor že obravnaval problematiko visoke 
stopnje prenosov, nadaljnje poklicne 
dejavnosti nekdanjega izvršnega direktorja, 
manjkajoče izjave o interesu številnih 
strokovnjakov, ki so sodelovali pri oceni 

5. je v svojem prvem mnenju za pristojni 
odbor že obravnaval problematiko visoke 
stopnje prenosov, nespoštovanja člena 16 
kadrovskih predpisov in pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev v okviru 
nove poklicne dejavnosti nekdanjega 
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zdravil, kar je bilo navedeno tudi v 
poročilu službe za notranjo revizijo o 
nadaljnjem ukrepanju, ter sklep upravnega 
odbora glede reforme sistema plačil za 
storitve organov držav članic, ki bi moral 
biti sprejet že pred časom; meni, da si je 
Evropska agencija za zdravila že znatno
prizadevala za okrepitev svojih notranjih 
postopkov za zagotovitev neodvisnosti 
strokovnjakov in zaposlenih, ter je 
zahteval, da se ga dvakrat letno obvesti o 
izboljšanem izvajanju ukrepov, sprejetih v 
zvezi s tem;

izvršnega direktorja po prenehanju 
funkcije, manjkajoče, nepopolne ali 
nepravilne izjave o interesu številnih 
strokovnjakov, ki so sodelovali pri oceni 
zdravil, kar je bilo navedeno tudi v 
poročilu službe za notranjo revizijo o 
nadaljnjem ukrepanju, ter sklep upravnega 
odbora glede reforme sistema plačil za 
storitve organov držav članic, ki bi moral 
biti sprejet že pred časom; meni, da si je 
Evropska agencija za zdravila prizadevala 
za okrepitev svojih notranjih postopkov za 
zagotovitev neodvisnosti strokovnjakov in 
zaposlenih, ter je zahteval, da se ga dvakrat 
letno obvesti o izboljšanem izvajanju 
ukrepov, sprejetih v zvezi s tem;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. pozdravlja sporočilo agencije, da 
namerava vpeljati predhodni in naknadni 
sistem izjav o interesih, zlasti s 
primerjanjem življenjepisov in 
posredovanih informacij strokovnjakov na 
nacionalni ravni; poziva agencijo, naj 
organu za proračunski nadzor sporoči
natančen časovni razpored vzpostavljanja 
tega novega sistema;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. se strinja s stališčem agencije, v 
skladu s katerim se visoka stopnja 
zanesljivosti in resničnosti izjave o 
interesih ne more doseči, če farmacevtske 
družbe same ne objavijo seznama 
strokovnjakov in raziskovalnih centrov, s 
katerimi sodelujejo, kot tudi znesek 
njihovih finančnih vezi z njimi; se strinja 
s stališčem agencije, v skladu s katerim je 
treba preučiti primernost zakonodajne 
pobude na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 5c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. priznava interes agencije za izmenjave 
s sodelujočimi stranmi, vendar meni, da 
so posredovane informacije o njenem 
sodelovanju pri pripravi konferenc s 
strani zasebnih organizacij kot je 
Organizacija strokovnjakov za regulativne 
zadeve (TOPRA), nezadostne; zahteva, 
naj agencija organu za proračunski 
nadzor jasno navede, če finančno sodeluje 
pri prirejanju prireditev s to organizacijo;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. ponovno poudarja, da je Računsko 
sodišče imelo pripombe glede prenosov, 
pogodb na področju informacijske
tehnologije in sistema plačil za storitve 
organov držav članic, vendar je menilo, da 
so računovodski izkazi agencije za leto 
2010 zanesljivi, zakoniti in pravilni;

6. ponovno poudarja, da je Računsko 
sodišče imelo pripombe glede prenosov, 
pogodb na področju informacijske 
tehnologije in sistema plačil za storitve 
organov držav članic, vendar je kljub tem 
neskladnostim menilo, da so računovodski 
izkazi agencije za leto 2010 zanesljivi, 
zakoniti in pravilni;

Or. en

Predlog spremembe 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. v splošnem pozdravlja sporazum o 
skupni izjavi in skupnem pristopu 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
o decentraliziranih agencijah; opominja, da 
so bili obravnavani in sprejeti nekateri 
elementi, ki so pomembni za podelitev 
razrešnice; verjame, da bo časovni načrt o 
nadaljnjih ukrepih glede skupnega pristopa 
primerno upošteval ta vprašanja;

8. v splošnem pozdravlja sporazum o 
skupni izjavi in skupnem pristopu 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
o decentraliziranih agencijah; opominja, da 
so bili obravnavani in sprejeti nekateri 
elementi, ki so pomembni za podelitev 
razrešnice; poudarja, da mora časovni 
načrt o nadaljnjih ukrepih glede skupnega 
pristopa primerno upoštevati ta vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 10
Corinne Lepage

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da sklep o podelitvi razrešnice 
Evropski agenciji za zdravila ne more 

črtano
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temeljiti na dodatnih zahtevah, 
npr. smernicah OECD, če izvajanja teh 
zahtev niso uradno zahtevali niti 
zakonodajalec EU niti posebne ureditve v 
agencijah med zadevnim postopkom 
podelitve razrešnice; poziva evropske 
institucije, naj preučijo, ali je 
priporočljivo vključiti in sprejeti dodatne 
smernice v morebitnem skupnem okviru 
za vse evropske institucije in organe;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da sklep o podelitvi razrešnice 
Evropski agenciji za zdravila ne more
temeljiti na dodatnih zahtevah, 
npr. smernicah OECD, če izvajanja teh 
zahtev niso uradno zahtevali niti 
zakonodajalec EU niti posebne ureditve v 
agencijah med zadevnim postopkom 
podelitve razrešnice; poziva evropske 
institucije, naj preučijo, ali je priporočljivo 
vključiti in sprejeti dodatne smernice v 
morebitnem skupnem okviru za vse 
evropske institucije in organe;

9. meni, da bi moral sklep o podelitvi 
razrešnice Evropski agenciji za zdravila 
temeljiti na smernicah OECD, da bi 
zagotovili visokokakovostne, mednarodno 
priznane standarde za računovodstvo, 
revizijo in finančno razkritje; poziva 
evropske institucije, naj vključijo smernice
OECD in se zavežejo njihovi uvedbi v 
skupnem delovnem okviru za vse evropske 
institucije in organe;

Or. en

Predlog spremembe 12
Kartika Tamara Liotard

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da sklep o podelitvi razrešnice 
Evropski agenciji za zdravila ne more 
temeljiti na dodatnih zahtevah, 
npr. smernicah OECD, če izvajanja teh 
zahtev niso uradno zahtevali niti 
zakonodajalec EU niti posebne ureditve v 
agencijah med zadevnim postopkom 
podelitve razrešnice; poziva evropske 
institucije, naj preučijo, ali je priporočljivo 
vključiti in sprejeti dodatne smernice v 
morebitnem skupnem okviru za vse 
evropske institucije in organe;

9. meni, da sklep o podelitvi razrešnice 
Evropski agenciji za zdravila ne more 
temeljiti na dodatnih zahtevah, 
npr. smernicah OECD, če izvajanja teh 
zahtev niso uradno zahtevali niti 
zakonodajalec EU niti posebne ureditve v 
agencijah med zadevnim postopkom 
podelitve razrešnice; poziva evropske 
institucije, naj prednostno preučijo, ali je 
priporočljivo vključiti in sprejeti dodatne 
smernice v morebitnem skupnem okviru za 
vse evropske institucije in organe;

Or. en

Predlog spremembe 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. na osnovi razpoložljivih informacij 
meni, da se lahko izvršnemu direktorju 
Evropske agencije za zdravila podeli
razrešnica glede izvrševanja proračuna 
agencije za proračunsko leto 2010.

10. na osnovi razpoložljivih informacij 
meni, da se izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za zdravila ne bi smela podeliti
razrešnica glede izvrševanja proračuna 
agencije za proračunsko leto 2010.

Or. en


