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Ändringsförslag 1
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste myndigheten 
utarbeta en handlingsplan som syftar till att 
åtgärda bristerna, och dess genomförande 
bör övervakas av Europaparlamentet.
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
ta sig an dessa problem genom att ändra 
nuvarande bestämmelser och förfaranden 
så att eventuella kryphål täpps till.

3. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste myndigheten 
utarbeta en handlingsplan som syftar till att 
åtgärda bristerna, och dess genomförande 
bör övervakas av Europaparlamentet. 
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
prioritera att ta sig an dessa problem 
genom att ändra nuvarande bestämmelser 
och förfaranden så att eventuella kryphål 
täpps till.

Or. en

Ändringsförslag 2
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle 
följas. I sådana fall måste myndigheten 
utarbeta en handlingsplan som syftar till att 
åtgärda bristerna, och dess genomförande 
bör övervakas av Europaparlamentet.
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
ta sig an dessa problem genom att ändra 
nuvarande bestämmelser och förfaranden 
så att eventuella kryphål täpps till.

3. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att man måste vidta nödvändiga åtgärder 
om de gällande bestämmelserna inte skulle
följas. I sådana fall måste byrån utarbeta en 
handlingsplan, åtföljd av en konkret 
tidsplan, som syftar till att åtgärda 
bristerna, och dess genomförande bör 
övervakas av Europaparlamentet. 
Parlamentet eller unionslagstiftaren måste 
ta sig an dessa problem genom att ändra 
nuvarande bestämmelser och förfaranden 
så att eventuella kryphål täpps till.

Or. fr
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Ändringsförslag 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet har redan tagit upp 
problemen med stora överföringar, den 
tidigare verkställande direktörs senare 
yrkesverksamhet, avsaknaden av 
intresseförklaringar från ett antal experter 
som deltar i utvärderingen av läkemedel, 
vilket även påpekades i internrevisionens
(IAS) uppföljningsrapport, samt styrelsens 
ännu inte genomförda beslut, från dess 
första yttrande till det ansvariga utskottet, 
att reformera betalningssystemet för 
tjänster som tillhandahålls av 
medlemsstaternas myndigheter.
Parlamentet anser att EMA redan har 
ansträngt sig ordentligt för att skärpa sina 
interna förfaranden för att garantera sina 
experters och sin personals oberoende, 
och har begärt att bli informerat två 
gånger per år om det förbättrade
genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits i detta avseende.

5. Europaparlamentet konstaterar att oro 
kvarstår över de institutionella brister som 
lett till stora överföringar, tveksamheter 
kring riktigheten hos den tidigare 
verkställande direktörs senare 
yrkesverksamhet, avsaknaden av 
intresseförklaringar från ett antal experter 
som deltar i utvärderingen av läkemedel, 
vilket även påpekades i internrevisionens
(IAS) uppföljningsrapport, samt styrelsens 
ännu inte genomförda beslut, från dess 
första yttrande till det ansvariga utskottet, 
att reformera betalningssystemet för 
tjänster som tillhandahålls av 
medlemsstaternas myndigheter.
Parlamentet begär att det ska informeras
två gånger per år om genomförandet av de
avhjälpande åtgärder som vidtas i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 4
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet har redan tagit upp 
problemen med stora överföringar, den 
tidigare verkställande direktörs senare
yrkesverksamhet, avsaknaden av 

5. Europaparlamentet har redan tagit upp 
problemen med stora överföringar, att 
kraven enligt artikel 16 i 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och 
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intresseförklaringar från ett antal experter 
som deltar i utvärderingen av läkemedel, 
vilket även påpekades i internrevisionens
(IAS) uppföljningsrapport, samt styrelsens 
ännu inte genomförda beslut, från dess 
första yttrande till det ansvariga utskottet, 
att reformera betalningssystemet för 
tjänster som tillhandahålls av 
medlemsstaternas myndigheter.
Parlamentet anser att EMA redan har 
ansträngt sig ordentligt för att skärpa sina 
interna förfaranden för att garantera sina 
experters och sin personals oberoende, och 
har begärt att bli informerat två gånger per 
år om det förbättrade genomförandet av de 
åtgärder som har vidtagits i detta avseende.

anställningsvillkoren för övriga anställda 
inte följs inom ramen för den tidigare 
verkställande direktörs nya
yrkesverksamhet, avsaknaden av, 
ofullständiga eller felaktiga
intresseförklaringar från ett antal experter 
som deltar i utvärderingen av läkemedel, 
liksom från styrelsens sida, vilket även 
påpekades i internrevisionens (IAS) 
uppföljningsrapport, samt styrelsens ännu 
inte genomförda beslut, från dess första 
yttrande till det ansvariga utskottet, att 
reformera betalningssystemet för tjänster 
som tillhandahålls av medlemsstaternas 
myndigheter. Parlamentet anser att EMA 
redan har ansträngt sig ordentligt för att 
skärpa sina interna förfaranden för att 
garantera sina experters och sin personals 
oberoende, och har begärt att bli informerat 
två gånger per år om det förbättrade 
genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits i detta avseende.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Parlamentet välkomnar byråns avsikt 
att införa ett system med förhands- och 
efterhandskontroller av 
intresseförklaringarna, framför allt 
genom jämförelser med 
meritförteckningar och de uppgifter som 
sakkunniga på nationell nivå 
tillhandahållit. Parlamentet uppmanar 
byrån att vidarebefordra en konkret 
tidsplan för införandet av detta nya 
system till budgetkontrollmyndigheten.

Or. fr
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Ändringsförslag 6
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet delar byråns 
ståndpunkt enligt vilken en hög 
tillförlitlighet och riktighet i 
intresseförklaringarna endast kan uppnås 
om läkemedelsbolagen själva offentliggör 
förteckningen över vilka sakkunniga och 
forskningscentrum de samarbetar med, 
liksom omfattningen av deras finansiella 
förbindelser med dem. Parlamentet delar 
byråns ståndpunkt enligt vilken det är 
lämpligt att utreda hur berättigat det är 
med ett lagstiftningsförslag inom detta 
område.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 5c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5c. Europaparlamentet erkänner att 
utbyte med berörda parter ligger i byråns 
intresse, men anser att de uppgifter som 
tillhandahålls avseende deras medverkan 
i anordnandet av konferenser genom 
privata organisationer som TOPRA (The 
Organisation for Professionals in 
Regulatory Affairs) är otillräckliga. EMA 
uppmanas rapportera till 
budgetkontrollmyndigheten om byrån 
eventuellt samfinansierar anordnande av 
evenemang med denna organisation.
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Or. fr

Ändringsförslag 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påpekar än en gång 
att revisionsrätten gjorde iakttagelser 
avseende överföringar, IT-kontrakt samt 
betalningssystemet för tjänster som 
tillhandahålls av medlemsstaternas 
myndigheter, men ansåg att myndighetens 
räkenskaper för 2010 var tillförlitliga, 
lagliga och korrekta.

6. Europaparlamentet påpekar än en gång 
att revisionsrätten gjorde iakttagelser 
avseende överföringar, IT-kontrakt samt 
betalningssystemet för tjänster som 
tillhandahålls av medlemsstaternas 
myndigheter, men ansåg, trots denna 
bristande överensstämmelse, att 
myndighetens räkenskaper för 2010 var 
tillförlitliga, lagliga och korrekta.

Or. en

Ändringsförslag 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar allmänt 
sett överenskommelsen om det 
gemensamma uttalandet om ett gemensamt 
tillvägagångssätt från Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens sida när det 
gäller decentraliserade organ. Parlamentet 
påminner om att vissa element som är 
viktiga för beviljandet av ansvarsfrihet har 
tagits upp. Färdplanen för uppföljning av 
det gemensamma tillvägagångssättet
kommer att vederbörligen behandla dessa 
frågor.

8. Europaparlamentet välkomnar allmänt 
sett överenskommelsen om det 
gemensamma uttalandet om ett gemensamt 
tillvägagångssätt från Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens sida när det 
gäller decentraliserade organ. Parlamentet 
påminner om att vissa element som är 
viktiga för beviljandet av ansvarsfrihet har 
tagits upp. Parlamentet betonar att
färdplanen för uppföljning av det 
gemensamma tillvägagångssättet 
vederbörligen måste behandla dessa frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Corinne Lepage

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EMA ansvarsfrihet 
inte kan baseras på ytterligare krav, t.ex. 
OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av 
dessa krav varken har krävts officiellt av 
unionslagstiftaren eller varit nödvändig 
genom särskilda arrangemang inom 
byråerna när de varit föremål för 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar 
EU-institutionerna att undersöka 
huruvida det är tillrådligt att inkludera 
ytterligare obligatoriska riktlinjer i en 
eventuell gemensam ram för EU:s 
samtliga institutioner och organ.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EMA ansvarsfrihet
inte kan baseras på ytterligare krav, t.ex.
OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av 
dessa krav varken har krävts officiellt av 
unionslagstiftaren eller varit nödvändig 
genom särskilda arrangemang inom 
byråerna när de varit föremål för 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar 

9. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EMA ansvarsfrihet
bör baseras på OECD:s riktlinjer för att 
garantera internationellt erkända 
standarder av hög kvalitet för 
räkenskaper, revision och redovisning av 
finansiell information Parlamentet 
uppmanar EU-institutionerna att inkludera 
och arbeta för att införa OECD:s riktlinjer 
i en gemensam fungerande ram för 



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

SV

EU-institutionerna att undersöka huruvida 
det är tillrådligt att inkludera ytterligare 
obligatoriska riktlinjer i en eventuell
gemensam ram för EU:s samtliga 
institutioner och organ.

EU:s samtliga institutioner och organ.

Or. en

Ändringsförslag 12
Kartika Tamara Liotard

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EMA ansvarsfrihet 
inte kan baseras på ytterligare krav, t.ex. 
OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av 
dessa krav varken har krävts officiellt av 
unionslagstiftaren eller varit nödvändig 
genom särskilda arrangemang inom 
byråerna när de varit föremål för 
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna 
att undersöka huruvida det är tillrådligt att 
inkludera ytterligare obligatoriska riktlinjer 
i en eventuell gemensam ram för EU:s 
samtliga institutioner och organ.

9. Europaparlamentet anser dock att 
beslutet om att bevilja EMA ansvarsfrihet 
inte kan baseras på ytterligare krav, t.ex. 
OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av 
dessa krav varken har krävts officiellt av 
unionslagstiftaren eller varit nödvändig 
genom särskilda arrangemang inom 
byråerna när de varit föremål för 
förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna 
att prioritera att undersöka huruvida de är 
tillrådligt att inkludera ytterligare 
obligatoriska riktlinjer i en eventuell 
gemensam ram för EU:s samtliga 
institutioner och organ.

Or. en

Ändringsförslag 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet anser därför, på 
grundval av den information som finns 

10. Europaparlamentet anser därför, på 
grundval av den information som finns 
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tillgänglig, att verkställande direktören för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten kan
beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av 
myndighetens budget för budgetåret 2010.

tillgänglig, att verkställande direktören för 
Europeiska läkemedelsmyndigheten inte 
ska beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av myndighetens budget 
för budgetåret 2010.

Or. en


