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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

1.10.2018 A8-0289/209 

Leasú  209 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2  

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Déanfaidh na Ballstáit a n-údaráis 

agus a gcomhlachtaí náisiúnta atá freagrach 

as measúnú a dhéanamh ar 

theicneolaíochtaí sláinte a ainmniú mar 

chomhaltaí den Ghrúpa Comhordaithe agus 

dá fhoghrúpaí agus cuirfidh siad an 

Coimisiún ar an eolas faoi sin agus faoi 

aon athrú a dhéanfar ar na comhaltaí ina 

dhiaidh sin. Féadfaidh na Ballstáit níos mó 

ná údarás nó comhlacht amháin atá 

freagrach as measúnú ar theicneolaíochtaí 

sláinte a ainmniú mar chomhaltaí den 

Ghrúpa Comhordaithe agus de cheann 

amháin nó níos mó dá fhoghrúpaí. 

2. Déanfaidh na Ballstáit a n-údaráis 

agus a gcomhlachtaí náisiúnta atá freagrach 

as measúnú a dhéanamh ar 

theicneolaíochtaí sláinte a ainmniú mar 

chomhaltaí den Ghrúpa Comhordaithe agus 

dá fhoghrúpaí agus cuirfidh siad an 

Coimisiún ar an eolas faoi sin agus faoi 

aon athrú a dhéanfar ar na comhaltaí ina 

dhiaidh sin. Féadfaidh na Ballstáit níos mó 

ná údarás nó comhlacht amháin atá 

freagrach as measúnú ar theicneolaíochtaí 

sláinte a ainmniú mar chomhaltaí den 

Ghrúpa Comhordaithe agus de cheann 

amháin nó níos mó dá fhoghrúpaí. 

 Sa bhreis ar ionadaithe na mBallstát, 

ceapfaidh an Coimisiún: 

 (a) beirt ionadaithe as eagraíochtaí 

othar mar lánchomhaltaí den Ghrúpa 

Comhordaithe agus dá fhoghrúpaí, arna 

roghnú as liosta d’iarrthóirí incháilithe a 

bheidh tarraingthe suas ag an gCoimisiún 

i ndiaidh glao poiblí ar léiriú spéise, agus 

go mbeidh go mbeidh an líon ainmneacha 

a bheidh ar an liosta sin go suntasach 

níos mó ná an líon post atá le líonadh; 

 (b) beirt chomhaltaí bhreise, arna 

roghnú ar bhonn a n-inniúlachta eolaíche 

sainiúla, mar lánchomhaltaí den Ghrúpa 

Comhordaithe. 
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 Beidh cearta vótála ag na hionadaithe dá 

dtagraítear i bpointí (a) agus (b). Déanfar 

an chaoi a vótálann siad a thuairisciú i 

miontuairiscí an chruinnithe, ach ní 

dhéanfar a vóta a chomhaireamh nuair a 

bhíonn tuarascálacha comhpháirteacha á 

nglacadh. 

Or. en 

Réasúnú 

Trí othair a ainmniú mar lánchomhaltaí déantar fónamh ar an ngá atá ann go mbeadh an 

tsochaí shibhialta rannpháirteach go leormhaith agus treisíonn sé nádúr an phróisis 

cinnteoireachta, faoi mar a agraítear i gConradh AE (Dearbhú 17 den Iarscríbhinn) “(...) 

Treisíonn an trédhearcacht sa phróiseas cinnteoireachta nádúr daonlathach na n-institiúidí 

agus muinín an phobail sa riarachán.” 

 

Tá sé seo i gcomhréir leis an lárphrionsabal a deir gur cheart “ionadaithe na n-othar a bheith 

rannpháirteach ar gach leibhéal den chinnteoireacht le haghaidh gach cinneadh a dhéanann 

difear do bheatha na n-othar, agus ba cheart go mbeidís curtha san áireamh i ngach fóram 

agus an chreidiúnacht chéanna acu leis na rannpháirtithe eile”. 

 

Is le lánchomhaltas amháin is féidir an iontaoibh fhrithpháirteach a áirithiú agus an 

chomhpháirtíocht is gá a chruthú, rud a bheadh ina léiriú fírinneach go bhfuil 

gníomhaíochtaí HTA dírithe ar na hothair. Maidir leis an stádas breathnóra dá dtagraítear in 

Airteagal 26 den Rialachán seo, ní shannann sé inchreidteacht chomhionann d’ionadaithe na 

n-othar ná ní thugann sé freagrachtaí comhionanna dóibh. 

 

Thairis sin, tá gá le comhleanúnachas cibé uair a bhíonn Institiúidí AE rannpháirteach leis 

an tsochaí shibhialta. Is lánchomhaltaí de Bhord Bainistíochta na Gníomhaireachta 

Leigheasra Eorpaí agus dá coistí eolaíochta iad ionadaithe na n-othar. 

 

D’fhéadfaí glacadh leis áfach, i dtaobh ghlacadh na dtuarascálacha comhpháirteacha, nach 

ndéanfar vótaí na gcomhaltaí nach ionadaithe ar Bhallstáit iad a chomhaireamh le haghaidh 

ghlacadh na dtuarascálacha comhpháirteacha ach fós go luafaí an chaoi ar vótáil siad i 

miontuairiscí an chruinnithe. Dhéanfadh sé sin a áirithiú go gcoinneodh na Ballstáit smacht 

ar ghlacadh na dtuarascálacha, ach ag an am céanna go mbeidh a fhios ag an bpobal cad a 

cheapann na hothair agus na saineolaithe eolaíochta faoin bpróiseas, an ndearnadh 

comhairliúchán leormhaith le hothair, etc. 
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1.10.2018 A8-0289/210 

Leasú  210 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

thar ceann Ghrúpa GUE/NGL 

 

Tuarascáil A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 26 – mír 4 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Ar iarraidh ón nGrúpa 

Comhordaithe, iarrfaidh an Coimisiún ar 

othair agus ar shaineolaithe cliniciúla arb 

é an líonra páirtithe leasmhara a 

d’ainmnigh iad freastal ar chruinnithe an 

Ghrúpa Comhordaithe mar bhreathnóirí. 

scriosta 

Or. en 

 

 


