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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty vymenujú 

vnútroštátne orgány a subjekty pre 

hodnotenie zdravotníckych technológií za 

členov koordinačnej skupiny a jej 

podskupín a informujú o tom, ako aj o 

všetkých následných zmenách Komisiu. 

Členské štáty môžu vymenovať viac ako 

jeden orgán alebo subjekt pre hodnotenie 

zdravotníckych technológií za členov 

koordinačnej skupiny, ako aj jednej alebo 

viacerých jej podskupín. 

2. Členské štáty vymenujú 

vnútroštátne orgány a subjekty pre 

hodnotenie zdravotníckych technológií za 

členov koordinačnej skupiny a jej 

podskupín a informujú o tom, ako aj o 

všetkých následných zmenách Komisiu. 

Členské štáty môžu vymenovať viac ako 

jeden orgán alebo subjekt pre hodnotenie 

zdravotníckych technológií za členov 

koordinačnej skupiny, ako aj jednej alebo 

viacerých jej podskupín. 

 Komisia okrem zástupcov členských štátov 

vymenuje: 

 a) dvoch zástupcov organizácií 

pacientov ako plnohodnotných členov 

koordinačnej skupiny a jej podskupín 

vybraných zo zoznamu vhodných 

kandidátov vypracovaného Komisiou na 

základe verejnej výzvy na vyjadrenie 

záujmu, takto tento zoznam obsahuje 

oveľa viac mien ako funkcií, ktoré sa 

majú obsadiť; 

 b) dvoch ďalších členov vybraných 

na základe ich špecifickej vedeckej 

kvalifikácie ako plnoprávnych členov 

koordinačnej skupiny. 

 Zástupcovia uvedení v písmenách a) a b) 

majú hlasovacie právo. Ich hlasovanie sa 

uvedie v zápisnici zo schôdze, ale nebude 
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započítané pri prijímaní spoločných správ. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na žiadosť koordinačnej skupiny 

Komisia pozýva pacientov a odborníkov 

z klinickej praxe vymenovaných sieťou 

zainteresovaných strán, aby sa 

zúčastňovali na zasadaniach koordinačnej 

skupiny ako pozorovatelia. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


