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4.11.2021 A9-0247/258

Grozījums Nr. 258
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) drošai informācijas apmaiņai starp 
Komisiju, Savienības aģentūrām un 
dalībvalstīm;

b) drošai informācijas apmaiņai starp 
Komisiju, Savienības aģentūrām un 
struktūrām un dalībvalstīm;

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/259

Grozījums Nr. 259
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) plāna noteikumu īstenošanai 
saistībā ar ārkārtas pētniecības un 
inovācijas aspektiem.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/260

Grozījums Nr. 260
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izstrādājot valstu gatavības un 
reaģēšanas plānus, katra dalībvalsts veic 
saskaņošanu ar Komisiju, lai nodrošinātu 
atbilstību Savienības gatavības un 
reaģēšanas plānam, kā arī nekavējoties 
informē Komisiju un HSC par jebkādu 
būtisku valsts plāna pārskatīšanu.

1. Izstrādājot valstu profilakses, 
gatavības un reaģēšanas plānus, katra 
dalībvalsts apspriežas ar pacientu 
organizācijām, veselības aprūpes 
speciālistu organizācijām, nozares un 
piegādes ķēdes ieinteresētajām personām 
un valstu sociālajiem partneriem, veic 
saskaņošanu ar Komisiju, jo īpaši HERA, 
lai nodrošinātu atbilstību Savienības 
profilakses, gatavības un reaģēšanas 
plānam, kas atbilst 5. panta 3. punktā 
minētajiem noteikumiem par pārvaldību, 
spējām un resursiem, tostarp attiecībā uz 
valsts krājumu veidošanas prasībām un 
Savienības stratēģisko rezervju 
pārvaldību, un nekavējoties informē 
Komisiju, HCB un HSC par jebkādu 
būtisku valsts plāna pārskatīšanu.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/261

Grozījums Nr. 261
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2021. gada 
novembra beigām un pēc tam reizi divos 
gados iesniedz Komisijai ziņojumu par 
gatavības un reaģēšanas plānošanu un 
īstenošanu valsts līmenī.

1. Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi 
divos gados iesniedz Komisijai un 
attiecīgajām Savienības aģentūrām un 
struktūrām atjauninātu ziņojumu par 
profilakses, gatavības un reaģēšanas 
plānošanu un īstenošanu valsts un 
vajadzības gadījumā reģionālā un 
pārrobežu līmenī.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/262

Grozījums Nr. 262
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, dara pieejamu HSC 
ziņojumā, kuru reizi divos gados sagatavo 
sadarbībā ar ECDC un citām attiecīgajām 
Savienības aģentūrām un struktūrām.

2. Komisija informāciju, kas saņemta 
saskaņā ar 1. punktu, dara pieejamu HSC 
ziņojumā, kuru reizi divos gados sagatavo 
sadarbībā ar ECDC un citām attiecīgajām 
Savienības aģentūrām un struktūrām. Lai 
sagatavotu ziņojumu, HERA novērtē ar 
krīzi saistītu medicīnisko pretlīdzekļu 
pieejamību, šādu pretpasākumu 
ražošanas jaudu un esošos krājumus un 
piegādes ķēžu traucējumu risku saistībā 
ar valsts sagatavotības un reaģēšanas 
plānošanu, ņemot vērā informāciju, kas 
iegūta saskaņā ar Regulu (ES) .../... [OV: 
lūgums ievietot EMA regulas numuru 
[ISC/2020/12532]] un jo īpaši XX pantu 
[pantu numerācija jāapstiprina pēc 
pieņemšanas] par kritiski svarīgu zāļu, 
medicīnisko ierīču un in vitro 
diagnostikas medicīnisko ierīču deficīta 
uzraudzību un mazināšanu.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/263

Grozījums Nr. 263
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija un dalībvalstis sadarbojas 
Veselības drošības komitejā, lai koordinētu 
savus centienus izveidot, nostiprināt un 
saglabāt spēju pārraudzīt nopietnus 
pārrobežu veselības apdraudējumus, agrīni 
brīdināt par tiem, tos novērtēt un uz tiem 
reaģēt.

1. Komisija, attiecīgās Savienības 
aģentūras un struktūras, tostarp HERA, 
un dalībvalstis sadarbojas Veselības 
drošības komitejā, lai koordinētu savus 
centienus izveidot, nostiprināt un saglabāt 
spēju pārraudzīt nopietnus pārrobežu 
veselības apdraudējumus, veikt profilaksi, 
agrīni brīdināt par tiem, tos novērtēt un uz 
tiem reaģēt.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/264

Grozījums Nr. 264
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija un dalībvalstis, kuras to 
vēlas, var piedalīties kopīga iepirkuma 
procedūrā, ko saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES, 
Euratom) 2018/104629 165. panta 2. punktu 
veic, lai iepriekš iegādātos medicīniskos 
pretlīdzekļus nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem.

1. Komisija, jo īpaši ar HERA 
starpniecību, un jebkura dalībvalsts var 
kā līgumslēdzējas puses piedalīties kopīga 
iepirkuma procedūrā, ko saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES, Euratom) 2018/104629 165.panta 
2.punktu veic, lai saprātīgā termiņā 
iepriekš iegādātos medicīniskos 
pretlīdzekļus nopietniem pārrobežu 
veselības apdraudējumiem.

_________________ _________________
29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES 
un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES, Euratom) 2018/1046 
(2018. gada 18. jūlijs) par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, ar kuru groza 
Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES 
un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 
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1. lpp.). 1. lpp.).

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/265

Grozījums Nr. 265
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) ja tiek veikts kopīgs iepirkums 
saskaņā ar 7. pantu Padomes Regulā par 
pasākumu satvaru ar krīzes pārvarēšanai 
būtisku medicīnisko pretlīdzekļu piegādes 
nodrošināšanu Savienības līmenī atzītā 
sabiedrības veselības ārkārtas situācijā 
(ISC/2020/12524), Komisijai saskaņā ar 
taisnīgiem un saprātīgiem nosacījumiem 
ir tiesības pieprasīt ar attiecīgo 
pretlīdzekļu saistītā intelektuālā īpašuma 
un zinātības licencēšanu, ja ekonomikas 
dalībnieks atsakās no saviem izstrādes 
centieniem vai nespēj nodrošināt 
pietiekamu un savlaicīgu attiecīgo 
pretlīdzekļu piegādi saskaņā ar noslēgtā 
nolīguma noteikumiem. Papildu 
nosacījumus un procedūras, kas attiecas 
uz šo tiesību izmantošanu, var izklāstīt 
konkrētos nolīgumos ar ekonomikas 
dalībniekiem.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/266

Grozījums Nr. 266
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) lai publisko līdzekļu izdevumi būtu 
pārredzami procesā, kad notiek kopīgs 
iepirkums saskaņā ar 7. pantu Padomes 
Regulā par pasākumu satvaru ar krīzes 
pārvarēšanai būtisku medicīnisko 
pretlīdzekļu piegādes nodrošināšanu 
Savienības līmenī atzītā sabiedrības 
veselības ārkārtas situācijā 
[ISC/2020/12524], Komisija laikus 
publisko ar ekonomikas dalībniekiem 
noslēgtos līgumus un nolīgumus, norādot 
vismaz šādus elementus:
i) preču vai pakalpojumu piegādes 
grafiku;
ii) noteikumus par saistībām un 
zaudējumu atlīdzināšanu;
iii) ražotņu daudzumu un skaitu (attiecīgā 
gadījumā).

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/267

Grozījums Nr. 267
Esther de Lange
PPE grupas vārdā
Margrete Auken
Verts/ALE grupas vārdā
Kateřina Konečná
grupas “The Left” vārdā
Véronique Trillet-Lenoir
grupas “Renew” vārdā
Joanna Kopcińska
ECR grupas vārdā
Sara Cerdas

Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) citiem instrumentiem, kas atbalsta 
biomedicīnas pētniecību un izstrādi 
Savienības līmenī, lai uzlabotu spējas un 
gatavību reaģēt uz pārrobežu 
apdraudējumiem un ārkārtas situācijām.

f) citām programmām un 
instrumentiem, kas atbalsta biomedicīnas 
pētniecību un izstrādi Savienības līmenī, 
lai uzlabotu spējas un gatavību reaģēt uz 
pārrobežu apdraudējumiem un ārkārtas 
situācijām, piemēram, Padomes Regulu 
par pasākumu satvaru ar krīzes 
pārvarēšanai būtisku medicīnisko 
pretlīdzekļu piegādes nodrošināšanu 
Savienības līmenī atzītā sabiedrības 
veselības ārkārtas situācijā 
[ISC/2020/12524].

Or. en


