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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy určí vnitrostátní 

orgány a subjekty příslušné pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které budou 

členy koordinační skupiny a jejích 

podskupin, a oznámí je Komisi, včetně 

případných následných změn. Členské 

státy mohou určit více orgánů nebo 

subjektů příslušných pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které mají být 

členy koordinační skupiny a jedné či více 

jejích podskupin. 

2. Členské státy určí vnitrostátní 

orgány a subjekty příslušné pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které budou 

členy koordinační skupiny a jejích 

podskupin, a oznámí je Komisi, včetně 

případných následných změn. Členské 

státy mohou určit více orgánů nebo 

subjektů příslušných pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které mají být 

členy koordinační skupiny a jedné či více 

jejích podskupin. 

 Vedle zástupců členských států Komise 

jmenuje: 

 a) dva zástupce z řad organizací 

pacientů jako řádné členy koordinační 

skupiny a jejích podskupin, kteří budou 

vybráni ze seznamu způsobilých 

uchazečů, jejž vypracuje Komise na 

základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu 

tak, že seznam bude obsahovat znatelně 

více jmen, než je pozic, které je potřeba 

obsadit; 

 b) dva dodatečné členy vybrané na 

základě jejich zvláštní vědecké 

způsobilosti, jako řádné členy koordinační 

skupiny. 

 Zástupci uvedení v písmenech a) a b) mají 

hlasovací práva. Jejich hlasy jsou 

uvedeny v zápise ze schůze, ale 
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nezapočítávají se při přijímání společných 

zpráv. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 



 

AM\1164490CS.docx  PE624.119v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

1.10.2018 A8-0289/210 

Pozměňovací návrh  210 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Na žádost koordinační skupiny 

pozve Komise na zasedání koordinační 

skupiny pacienty a klinické odborníky 

jmenované sítí zúčastněných subjektů 

jako pozorovatele. 

vypouští se 

Or. en 

 

 


