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Jelentés A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiaértékelés 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok kijelölik a 

koordinációs csoportban és annak 

alcsoportjaiban részt vevő egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságaikat 

és szerveiket, és erről, illetve az utólagos 

változásokról tájékoztatják a Bizottságot. A 

tagállamok egynél több egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságot 

vagy szervet is kinevezhetnek, hogy tagja 

legyen a koordinációs csoportnak és annak 

egy vagy több alcsoportjának. 

(2) A tagállamok kijelölik a 

koordinációs csoportban és annak 

alcsoportjaiban részt vevő egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságaikat 

és szerveiket, és erről, illetve az utólagos 

változásokról tájékoztatják a Bizottságot. A 

tagállamok egynél több egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságot 

vagy szervet is kinevezhetnek, hogy tagja 

legyen a koordinációs csoportnak és annak 

egy vagy több alcsoportjának. 

 A tagállamok képviselőin felül a Bizottság 

kinevezi: 

 a) a betegképviseleti szervezetek két 

képviselőjét a koordinációs csoport és 

annak alcsoportjai teljes jogú tagjává, 

akiket a Bizottság által összeállított, 

választható jelöltek listájáról választanak 

ki egy nyilvános szándéknyilatkozati 

felhívást követően, ami azt jelenti, hogy a 

listán nyilvánvalóan több név szerepel, 

mint ahány betöltendő pozíció van; 

 b) két további tagot a koordinációs 

csoport teljes jogú tagjává, akiket sajátos 

tudományos kompetenciáik alapján 

választanak ki. 

 Az a) és b) pontban említett képviselők 

szavazati joggal rendelkeznek. 

Szavazatukat rögzíteni kell az ülések 
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jegyzőkönyvében, de azok nem számítanak 

a közös jelentések elfogadásánál. 

Or. en 

Indokolás 

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. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A koordinációs csoport kérésére a 

Bizottság meghívja az érdekelt felek 

hálózata által megjelölt betegeket és 

klinikai szakértőket, hogy megfigyelőként 

vegyenek részt a koordinációs csoport 

ülésein. 

törölve 

Or. en 

 

 


