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Pakeitimas 1 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 1 

1 dalis 

 
Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. patvirtina Europos vaistų agentūros 

vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 

2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas / 

atideda savo sprendimo, kuriuo Europos 

vaistų agentūros vykdomajam direktoriui 

patvirtinama, kad Agentūros 2016 

finansinių metų biudžetas įvykdytas, 

priėmimą; 

1. patvirtina Europos vaistų agentūros 

vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 

2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Monica Macovei 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 1 

1 dalis 

 
Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. patvirtina Europos vaistų agentūros 

vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 

2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas / 

atideda savo sprendimo, kuriuo Europos 

vaistų agentūros vykdomajam direktoriui 

patvirtinama, kad Agentūros 2016 

finansinių metų biudžetas įvykdytas, 

priėmimą; 

1. patvirtina Europos vaistų agentūros 

vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 

2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 1 

1 dalis 
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Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. patvirtina Europos vaistų 

agentūros vykdomajam direktoriui, kad 

Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas 

įvykdytas / atideda savo sprendimo, kuriuo 

Europos vaistų agentūros vykdomajam 

direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 

2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas, 

priėmimą; 

1. atideda savo sprendimo, kuriuo 

Europos vaistų agentūros vykdomajam 

direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 

2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas, 

priėmimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl sprendimo 2 

1 dalis 

 
Pasiūlymas dėl sprendimo Pakeitimas 

1. pritaria Europos vaistų agentūros 

2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui / 

atideda Europos vaistų agentūros 2016 

finansinių metų sąskaitų uždarymą; 

1. pritaria Europos vaistų agentūros 

2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pažymi, kad, remiantis Audito 

Rūmų ataskaita, nuo tada, kai 2011 m. 

buvo įdiegta naujoji IT apskaitos sistema, 

ataskaitų apie įsipareigojimų darbo srautą 

ir jų panaudojimą teikimas nėra 

pakankamai skaidrus; apgailestauja, kad, 

nors ši problema ne kartą buvo perduota 

spręsti Agentūrai, nesiimta jokių taisomųjų 

veiksmų; ragina Agentūrą kuo greičiau 

2. pažymi, kad, remiantis Audito 

Rūmų ataskaita, nuo tada, kai 2011 m. 

buvo įdiegta naujoji IT apskaitos sistema, 

ataskaitų apie įsipareigojimų darbo srautą 

ir jų panaudojimą teikimas nėra 

pakankamai skaidrus; apgailestauja, kad, 

nors ši problema ne kartą buvo perduota 

spręsti Agentūrai, nesiimta jokių taisomųjų 

veiksmų; atkreipia dėmesį į Agentūros 
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įgyvendinti taisomuosius veiksmus 2018 

m. ir informuoti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančią instituciją apie jų 

įgyvendinimą; 

paaiškinimą, kad Agentūra šiuo metu 

siekia išplėsti savo finansinės sistemos 

ataskaitų teikimo funkciją, atsižvelgdama 

į Audito Rūmų rekomendacijas; ragina 

Agentūrą kuo greičiau įgyvendinti 

taisomuosius veiksmus 2018 m. ir 

informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 

instituciją apie jų įgyvendinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. pažymi, kad, remiantis Audito 

Rūmų ataskaita, Agentūra, nenaudodama 

konkurencingos viešųjų pirkimų 

procedūros, sudarė specialios normos 

susitarimus dėl ekspertų apgyvendinimo 25 

viešbučiuose Londone; pažymi, kad 2016 

m. atlikti su šešiais viešbučiais susiję 

mokėjimai viršijo Finansiniame reglamente 

nustatytą viršutinę ribą – tokiu atveju 

reikalaujama taikyti atvirą arba ribotą 

konkurencingą viešųjų pirkimų procedūrą. 

susirūpinęs pažymi, kad šeši specialios 

normos susitarimai ir susiję 2016 m. 

mokėjimai, kurių vertė – apie 2 100 000 

EUR, yra netvarkingi; pažymi, kad, 

remiantis Agentūros atsakymu, 2017–2018 

m. Agentūra ras ir įgyvendins sprendimą 

dėl viešbučių rezervacijų; ragina Agentūrą 

pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 

institucijai apie to sprendimo 

įgyvendinimą; 

3. susirūpinęs pažymi, kad, remiantis 

Audito Rūmų ataskaita, Agentūra, 

nenaudodama konkurencingos viešųjų 

pirkimų procedūros, sudarė specialios 

normos susitarimus dėl ekspertų 

apgyvendinimo 25 viešbučiuose Londone; 

pažymi, kad 2016 m. atlikti su šešiais 

viešbučiais susiję mokėjimai viršijo 

Finansiniame reglamente nustatytą 

viršutinę ribą – tokiu atveju reikalaujama 

taikyti atvirą arba ribotą konkurencingą 

viešųjų pirkimų procedūrą; apgailestauja, 

kad todėl šeši specialios normos 

susitarimai ir susiję 2016 m. mokėjimai, 

kurių vertė – apie 2 100 000 EUR, yra 

netvarkingi; pažymi, kad, remiantis 

Agentūros atsakymu, 2017–2018 m. 

Agentūra ras ir įgyvendins sprendimą dėl 

viešbučių rezervacijų; ragina Agentūrą 

pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 

institucijai apie to sprendimo 

įgyvendinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Petri Sarvamaa 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. apgailestauja, kad pagal 2016 m. 

gruodžio 31 d. visų darbuotojų (įskaitant 

sutartininkus) užimtų etatų skaičių nebuvo 

pasiekta lyčių pusiausvyra, nes jų atstovų 

santykis buvo 69 proc. moterų ir 31 proc. 

vyrų; tačiau pažymi, kad 14 iš 29 (48 

proc.) Agentūros vyresniosios vadovybės 

atstovų yra moterys; ragina Agentūrą 

atsižvelgti į lyčių lygybės problemą 

įdarbinant naujus darbuotojus ir atliekant 

kitą biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūrą baigiantis 2017 ir 2018 

kalendoriniams metams informuoti 

biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją 

apie padarytą pažangą; 

9. apgailestauja, kad pagal 2016 m. 

gruodžio 31 d. visų darbuotojų (įskaitant 

sutartininkus) užimtų etatų skaičių lyčių 

atstovų santykis buvo 69 proc. moterų ir 

31 proc. vyrų; tačiau pažymi, kad 14 iš 29 

(48 proc.) Agentūros vyresniosios 

vadovybės atstovų yra moterys; ragina 

Agentūrą atsižvelgti į lyčių pusiausvyros 

problemą įdarbinant naujus darbuotojus ir, 

kai bus atliekama kita biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūra, informuoti 

biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją 

apie pažangą, padarytą iki 2017 

kalendorinių metų pabaigos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. pažymi, kad, remiantis Audito 

Rūmų ataskaita, nuo 2014 m. Agentūra 

patyrė dvi esmines pertvarkas, įskaitant 

vidinį aukščiausio ir vidurinio lygio 

vadovų pareigų perskirstymą; bet to, 

pažymi, kad pagrindinių darbuotojų 

pareigų IT ir administracijos srityje 

perskirstymas buvo nesėkmingas, todėl 

Agentūrai ir jos operacijoms kyla 

reikšminga nestabilumo rizika; tačiau 

pažymi, kad, Agentūros nuomone, šie 

organizaciniai pokyčiai jos stabilumui 

nepakenkė; be to, pažymi, kad neįdiegta 

sistema, skirta esamiems įgūdžiams 

analizuoti, trūkumams nustatyti ir 

tinkamiems darbuotojams įdarbinti bei 

jiems skirti; ragina Agentūrą ypatingą 

14. pažymi, kad, remiantis Audito 

Rūmų ataskaita, nuo 2014 m. Agentūra 

patyrė dvi esmines pertvarkas, įskaitant 

vidinį aukščiausio ir vidurinio lygio 

vadovų pareigų perskirstymą; bet to, 

pažymi, kad pagrindinių darbuotojų 

pareigų IT ir administracijos srityje 

perskirstymas buvo nesėkmingas, todėl 

Agentūrai ir jos operacijoms kyla 

reikšminga nestabilumo rizika; tačiau 

pažymi, kad, Agentūros nuomone, šie 

organizaciniai pokyčiai, kuriais siekiama 

didinti veiklos efektyvumą ir užtikrinti 

geresnį strateginių tikslų įgyvendinimą ir 

kuriems pritarė Agentūros valdančioji 

taryba, jos stabilumui nepakenkė; be to, 

pažymi, kad neįdiegta sistema, skirta 
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dėmesį skirti šioms problemoms, 

patobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir 

apie tai informuoti biudžeto įvykdymą 

tvirtinančią instituciją; 

esamiems įgūdžiams analizuoti, 

trūkumams nustatyti ir tinkamiems 

darbuotojams įdarbinti bei jiems skirti; 

ragina Agentūrą ypatingą dėmesį skirti 

šioms problemoms, patobulinti žmogiškųjų 

išteklių valdymą ir apie tai informuoti 

biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją; 

Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. remdamasis Audito Rūmų ataskaita 

pažymi, kad 2014 m. Komisija daugiau 

kaip 50 Sąjungos institucijų ir įstaigų 

(įskaitant Agentūrą) vardu su vienu 

sutarties vykdytoju pasirašė bendrąją 

sutartį dėl programinės įrangos ir licencijų 

įsigijimo bei susijusių IT priežiūros ir 

konsultavimo paslaugų teikimo; atkreipia 

dėmesį į tai, kad bendrosios sutarties 

vykdytojas veikia kaip tarpininkas tarp 

Agentūros ir tiekėjų, kurie gali patenkinti 

Agentūros poreikius; pažymi, kad už šias 

tarpininkavimo paslaugas bendrosios 

sutarties vykdytojas turi teisę į komisinius, 

siekiančius nuo dviejų iki devynių procentų 

nuo tiekėjų kainų; pastebi, kad 2016 m. visi 

mokėjimai preliminariosios sutarties 

vykdytojui sudarė 8 900 000 EUR; 

apgailestauja, kad Agentūra sistemingai 

netikrino kainų ir jų padidinimų, nustatytų 

kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir 

bendrosios sutarties vykdytojui pateiktų 

sąskaitų faktūrų; ragina Agentūrą 

ypatingą dėmesį skirti tokioms 

problemoms, tikrinti kainas ir ieškoti 

būdų daugiau sutaupyti atliekant savo 

operacijas; 

16. remdamasis Audito Rūmų ataskaita 

pažymi, kad 2014 m. Komisija daugiau 

kaip 50 Sąjungos institucijų ir įstaigų 

(įskaitant Agentūrą) vardu su vienu 

sutarties vykdytoju pasirašė bendrąją 

sutartį dėl programinės įrangos ir licencijų 

įsigijimo bei susijusių IT priežiūros ir 

konsultavimo paslaugų teikimo; atkreipia 

dėmesį į tai, kad bendrosios sutarties 

vykdytojas veikia kaip tarpininkas tarp 

Agentūros ir tiekėjų, kurie gali patenkinti 

Agentūros poreikius; pažymi, kad už šias 

tarpininkavimo paslaugas bendrosios 

sutarties vykdytojas turi teisę į komisinius, 

siekiančius nuo dviejų iki devynių procentų 

nuo tiekėjų kainų; pastebi, kad 2016 m. visi 

mokėjimai preliminariosios sutarties 

vykdytojui sudarė 8 900 000 EUR; 

apgailestauja, kad Agentūra sistemingai 

netikrino kainų ir jų padidinimų, nustatytų 

kartu su tiekėjų kotiruotomis kainomis, ir 

bendrosios sutarties vykdytojui pateiktų 

sąskaitų faktūrų; vis dėlto pažymi, kad, 

remdamasi 2017 m. spalio mėn. Audito 

Rūmų nustatytu faktu, Agentūra tyrė 

vieną atvejį ir rangovas pripažino savo 

klaidą, taigi Agentūra tikisi susigrąžinti 

apie 12 000 EUR; taip pat pažymi, kad 

nuo 2017 m. spalio mėn. Agentūra taiko 

specialias vidaus gaires; minėtose gairėse 
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numatyta, kad iš įmonės „Comparex“ 

gavus pasiūlymą, kai vertė viršija 

60 000 EUR, bus atliekamos sistemingos 

produktų kategorijų ir susijusių visų 

kainų padidinimų patikros; 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. pažymi, kad Agentūra nurodo, kad 

prieš pateikiant paraiškas rengiamais 

susitikimais prisidedama prie vaistų 

kūrimo; pažymi, kad, rengiant susitikimus 

prieš pateikiant paraiškas, Žmonėms 

skirtų vaistų komiteto ekspertai 

atlieka konsultanto ir paraiškų gauti 

rinkodaros leidimą vertintojo vaidmenį; 

ragina Agentūrą bent jau paskelbti prieš 

pateikiant paraiškas vykdytos veiklos 

sąrašą, kai rinkodaros leidimas yra 

suteiktas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16b. pripažįsta, kad paraiškos gauti 

rinkodaros leidimus patvirtinamos pagal 

tris kriterijus: veiksmingumo, kokybės ir 

saugos; pažymi, kad reikėtų numatyti 

ketvirtą reikalavimą: gydomosios 

pridėtinės vertės (GPV), lyginant vaistą su 

geriausiu esamu vaistu, o ne su placebu; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Richard Sulík, Petri Sarvamaa, 

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

19. su pasitenkinimu pažymi, kad visų 

valdybos narių interesų deklaracijos 

paskelbtos Agentūros interneto svetainėje; 

pažymi, kad 2016 m. valdybos narių 

atžvilgiu nebuvo pradėta jokių 

piktnaudžiavimo pasitikėjimu procedūrų; 

19. su pasitenkinimu pažymi, kad visų 

valdybos narių gyvenimo aprašymai ir 

interesų deklaracijos paskelbtos Agentūros 

interneto svetainėje; pažymi, kad 2016 m. 

valdybos narių atžvilgiu nebuvo pradėta 

jokių piktnaudžiavimo pasitikėjimu 

procedūrų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 13 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. prašo Agentūros paaiškinti IT 

konsultantų samdymo IT projektams 

vykdyti procedūras ir priklausomybę nuo 

jų; atkreipia dėmesį į tai, kad prieš 

pradedant vykdyti projektus nenustatyta 

metodika ir tai daro poveikį vadovybės 

vykdomai priežiūrai ir stebėsenai; yra 

susirūpinęs dėl to, kad išorės konsultantų 

priežiūra yra ribota, ir to priežastys yra 

sudarytos sutartys ir aplinkybė, kad veikla 

vykdoma ne Agentūros patalpose ir kitose 

valstybėse narėse, ir dėl to vėluojama 

įgyvendinti projektus; 

Or. en 

 



PE618.255v01-00 10/15 AM\1146770LT.docx 

LT 

Pakeitimas 14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. pažymi, kad dėl Agentūros 

persikėlimo į kitą vietą iš Agentūros gali 

išeiti darbuotojų; taigi ragina Agentūrą 

užtikrinti, kad kiekvienu atveju būtų 

griežtai taikomos „sukamųjų durų“ 

reiškiniui skirtos taisyklės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Monica Macovei 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. 

lapkričio mėn. Agentūra patvirtino 

Komisijos gaires dėl vidaus informavimo 

apie pažeidimus; džiaugiasi, kad Agentūros 

valdyba patvirtino politiką, susijusią su 

pranešimais jos kompetencijos sričiai 

priklausančiais klausimais, gaunamais iš 

išorės šaltinių (t. y. išorės informavimo 

apie pažeidimus taisykles); 

22. atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. 

lapkričio mėn. Agentūra patvirtino 

Komisijos gaires dėl vidaus informavimo 

apie pažeidimus; džiaugiasi, kad Agentūros 

valdyba patvirtino politiką, susijusią su 

pranešimais jos kompetencijos sričiai 

priklausančiais klausimais, gaunamais iš 

išorės šaltinių (t. y. išorės informavimo 

apie pažeidimus taisykles); ragina vidaus 

kontrolės skyrių atlikti atsitiktinius 

patikrinimus bendradarbiaujant su 

padalinių vadovais siekiant sustiprinti 

priemones, skirtas nustatyti įtartiną 

elgseną ir nuo jos atgrasyti; 

rekomenduoja Agentūrai, kad būtų 

atliktas nepriklausomas jos interesų 

konflikto politikos vertinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Benedek Jávor, Bart Staes 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. tvirtina, kad reikia sukurti 

nepriklausomą faktų atskleidimo, 

patariamąjį ir konsultacinį organą, 

kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto 

išteklių, siekiant padėti informatoriams 

naudotis tinkamais kanalais savo turimai 

informacijai apie galimus pažeidimus, 

darančius poveikį Sąjungos finansiniams 

interesams, atskleisti, kartu apsaugant 

informatorių konfidencialumą ir teikiant 

reikiamą paramą ir patarimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Monica Macovei 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. remdamasis Agentūros pateikta 

informacija, patvirtina, kad Agentūra 

neužregistravo jokių vidaus informavimo 

apie pažeidimus atvejų ir gavo 18 

pranešimų iš išorės šaltinių apie tariamus 

norminio pobūdžio pažeidimus, galimai 

turinčius neigiamą poveikį visuomenės 

sveikatai; pažymi, kad Agentūra ėmėsi 

tolesnių veiksmų dėl kiekvienos iš šių 

ataskaitų, tačiau nenustatė jokių saugumo 

ir (arba) veiksmingumo problemų, 

susijusių su būtinybe imtis konkrečių 

reglamentavimo veiksmų; 

23. remdamasis Agentūros pateikta 

informacija, patvirtina, kad Agentūra 

neužregistravo jokio vidaus informavimo 

apie pažeidimus atvejo ir gavo 18 

pranešimų iš išorės šaltinių apie tariamus 

norminio pobūdžio pažeidimus, galimai 

turinčius neigiamą poveikį visuomenės 

sveikatai; pažymi, kad Agentūra ėmėsi 

tolesnių veiksmų dėl kiekvienos iš šių 

ataskaitų, tačiau nenustatė jokių saugumo 

ir (arba) veiksmingumo problemų, 

susijusių su būtinybe imtis konkrečių 

reglamentavimo veiksmų; pripažįsta, kad 

vidaus procedūrų nepakanka, kad būtų 

galima nustatyti problemas arba 

pažeidimus; ragina Agentūrą tokiais 

atvejais kreiptis į nepriklausomą 

instituciją; 

Or. en 
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Pakeitimas 18 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. 

Agentūra gavo 823 prašymus leisti 

susipažinti su dokumentais, t. y. 20 proc. 

daugiau, palyginti su 2015 m.; pažymi, kad 

Agentūra atsakė į 678 prašymus ir suteikė 

visapusišką galimybę susipažinti su 

dokumentais pagal 542 prašymus, pagal 17 

prašymų suteikė tik dalinę galimybę ir 44 

prašymus atmetė; pažymi, kad Agentūros 

nurodyta 21 prašymo leisti susipažinti su 

dokumentais atmetimo priežastis buvo 

komercinių interesų apsauga; ragina 

Agentūrą užtikrinti, kad priimdama 

sprendimą dėl galimybės susipažinti su 

dokumentais ribojimo dėl komercinių 

interesų apsaugos ji taip pat kuo rimčiau 

atsižvelgtų į piliečių interesus sveikatos 

srityje; 

24. atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. 

Agentūra gavo 823 prašymus leisti 

susipažinti su dokumentais, t. y. 20 proc. 

daugiau, palyginti su 2015 m.; pažymi, kad 

Agentūra atsakė į 678 prašymus ir suteikė 

visapusišką galimybę susipažinti su 

dokumentais pagal 542 prašymus, pagal 17 

prašymų suteikė tik dalinę galimybę ir 44 

prašymus atmetė; pažymi, kad Agentūros 

nurodyta 21 prašymo leisti susipažinti su 

dokumentais atmetimo priežastis buvo 

komercinių interesų apsauga; ragina 

Agentūrą užtikrinti, kad priimdama 

sprendimą dėl galimybės susipažinti su 

dokumentais ribojimo dėl komercinių 

interesų apsaugos ji taip pat kuo rimčiau 

atsižvelgtų į piliečių interesus sveikatos 

srityje ir laikytųsi atitinkamų reglamentų 

ir taisyklių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 19 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 paantraštė 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Rezultatais grindžiamas biudžeto 

sudarymas 

Pagrindiniai laimėjimai 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Petri Sarvamaa 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

30. visų pirma atkreipia dėmesį į tai, 

kad 2018–2020 m. persikėlimo ir 

pereinamuoju laikotarpiu dėl Jungtinės 

Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos 

Agentūra susidurs su sunkumais, 

susijusiais su papildomu darbo krūviu ir 

biudžeto poreikiais; ragina Komisiją šiuo 

laikotarpiu numatyti daugiau darbuotojų ir 

biudžeto lėšų, siekiant užtikrinti, kad 

Agentūra galėtų toliau veiksmingai atlikti 

savo užduotis ir pradėti visus rengiantis 

persikėlimui 2019 m. reikalingus 

veiksmus; taip pat siūlo, kad Agentūrai, 

taikant apribojimus teisės aktais ir laikantis 

patikimo finansų valdymo principo, būtų 

leidžiama išlaikyti biudžeto rezervą, kad ji 

galėtų reaguoti į nenumatytas išlaidas ir 

nepalankius valiutų kurso svyravimus, su 

kuriais gali tekti susidurti 2018 m. ir 

vėliau; 

30. visų pirma atkreipia dėmesį į tai, 

kad 2018–2020 m. persikėlimo ir 

pereinamuoju laikotarpiu dėl Jungtinės 

Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos 

Agentūra susidurs su sunkumais, 

susijusiais su papildomu darbo krūviu ir 

biudžeto poreikiais; ragina Komisiją šiuo 

laikotarpiu 

numatyti atitinkamus personalo išteklius 

ir biudžeto lėšas, siekiant užtikrinti, kad 

Agentūra galėtų toliau veiksmingai atlikti 

savo užduotis ir pradėti visus rengiantis 

persikėlimui 2019 m. reikalingus 

veiksmus; taip pat siūlo, kad Agentūrai, 

taikant apribojimus teisės aktais ir laikantis 

patikimo finansų valdymo principo, būtų 

leidžiama išlaikyti biudžeto rezervą, kad ji 

galėtų reaguoti į nenumatytas išlaidas ir 

nepalankius valiutų kurso svyravimus, su 

kuriais gali tekti susidurti 2018 m. ir 

vėliau; 

Or. en 

 

Pakeitimas 21 

Monica Macovei 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 31a. palankiai vertina 

Parlamento atstovų apsilankymą 

Agentūros laikinojoje ir būsimojoje 

būstinėje Amsterdame siekiant surinkti 

naujausią informaciją apie dvigubo 

persikėlimo ir nekilnojamojo 

turto projekto pažangą ir pabrėžia 

Parlamento vaidmenį priimant 

sprendimus, susijusius su nauja būstine; 

Or. en 
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Pakeitimas 22 

Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. pažymi, kad Audito Rūmai pateikė 

dalyko pabrėžimo pastraipą dėl dviejų 

Londone įsikūrusių agentūrų, susijusią su 

Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš 

Sąjungos; pažymi, kad, atsižvelgdama į 

sprendimus dėl būsimos Agentūros 

įsikūrimo vietos, ji savo finansinės būklės 

ataskaitose kaip neapibrėžtąjį 

įsipareigojimą atskleidė įvertintą likusio 

2017–2039 m. nuomos laikotarpio 448 000 

000 EUR nuomos sumą, kadangi į nuomos 

sutartį neįtraukta jokia nuostata dėl 

pasitraukimo; be to, pažymi, kad 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su 

kitomis su persikraustymu susijusiomis 

išlaidomis, kaip antai darbuotojų 

perkraustymo kartu su jų šeimomis 

išlaidomis, veiksmais, skirtais sumažinti 

galimą vidaus ir Jungtinės Karalystės 

taikomų ekspertinių žinių netekimą ir dėl 

to kylančią riziką veiklos tęstinumui, vis 

dar turi būti nustatyti; ragina Agentūrą 

informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 

instituciją apie naujausią persikėlimo 

išlaidų, įskaitant su dabartinėmis 

patalpomis susijusius įsipareigojimus, 

įvertį; 

33. pažymi, kad Audito Rūmai pateikė 

dalyko pabrėžimo pastraipą dėl dviejų 

Londone įsikūrusių agentūrų, susijusią su 

Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš 

Sąjungos; pažymi, kad, atsižvelgdama į 

sprendimus dėl būsimos Agentūros 

įsikūrimo vietos, ji savo finansinės būklės 

ataskaitose kaip neapibrėžtąjį 

įsipareigojimą atskleidė įvertintą likusio 

2017–2039 m. nuomos laikotarpio 

448 000 000 EUR nuomos sumą, kadangi į 

nuomos sutartį neįtraukta jokia nuostata dėl 

pasitraukimo; primygtinai ragina Komisiją 

prisiimti atsakomybę už šiuos absurdiškai 

didelius įsipareigojimus ir kartu su 

Agentūra derėtis su nuomotoju dėl 

priimtino sprendimo; be to, pažymi, kad 

neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su 

kitomis su persikraustymu susijusiomis 

išlaidomis, kaip antai, darbuotojų 

perkraustymo kartu su jų šeimomis 

išlaidomis, veiksmais, skirtais sumažinti 

galimą vidaus ir Jungtinėje Karalystėje 

sukauptų ekspertinių žinių netekimą ir dėl 

to kylančią riziką veiklos tęstinumui, vis 

dar turi būti nustatyti; ragina Agentūrą 

informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 

instituciją apie naujausią persikėlimo 

išlaidų, įskaitant su dabartinėmis 

patalpomis susijusius įsipareigojimus, 

įvertį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Dennis de Jong 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. remdamasis Audito Rūmų ataskaita 

pažymi, kad Agentūros 2016 m. biudžetas 

buvo finansuotas 95 proc. iš farmacinių 

įmonių mokamų mokesčių ir 5 proc. – iš 

Sąjungos fondų; atkreipia dėmesį į tai, kad 

ateityje galimas Agentūros pajamų 

sumažėjimas dėl Jungtinės Karalystės 

sprendimo išstoti iš Sąjungos; 

34. remdamasis Audito Rūmų ataskaita 

pažymi, kad Agentūros 2016 m. biudžetas 

buvo finansuotas 95 proc. iš farmacinių 

įmonių mokamų mokesčių ir 5 proc. – iš 

Sąjungos fondų; pabrėžia, kad farmacijos 

bendrovių finansavimas 2016 m. padidėjo, 

palyginti su 2015 m., ir yra susirūpinęs 

dėl šio pramonės sektoriaus atstovų 

poveikio Agentūrai ir Agentūros 

priklausomybės; 

Or. en 

 


