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Pozměňovací návrh 675
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých 
přípravků pomocí inovativních digitálních 
nástrojů, které v reálném čase umožní 
zjistit polohu, množství a cenu daného 
přípravku v souladu s právními předpisy o 
ochraně údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit údaje 
o dostupnosti léčivých přípravků pomocí 
inovativních digitálních nástrojů, které v 
čase co nejblíže reálnému času umožní 
zjistit polohu, množství a cenu daného 
přípravku v souladu s právními předpisy o 
ochraně údajů; bere na vědomí výhody, 
které by to přineslo nejen zdravotnickým 
pracovníkům a pacientům, ale také 
orgánům členských států a agentuře 
EMA, neboť tyto nástroje sledují 
poptávku, dostupnost i nedostatek;

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit 
včasnou komunikaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami, jako jsou 
zdravotničtí pracovníci, organizace 
spotřebitelů, lékárníci, nemocnice a 
pacienti o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s ochranou údajů; zdůrazňuje, že 
v zájmu lepšího užívání a využívání musí 
být digitální nástroj bezbariérový a 
dostupný ve všech úředních jazycích Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 677
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. konstatuje, že lékaři musí mít 
přístup k aktuálním informacím o 
dostupnosti léčivých přípravků, aby byli 
schopni náležitě reagovat na vznikající a 
existující nedostatek; zdůrazňuje, že 
včasné informování o problému se 
zásobováním a včasná identifikace 
možných léčebných alternativ mohou 
zmírnit možné nežádoucí účinky, které 
ohrožují bezpečnost pacientů; považuje za 
nezbytné zlepšit komunikaci se 
zdravotnickými pracovníky a pacienty o 
dostupnosti léčivých přípravků pomocí 
inovativních digitálních nástrojů, které v 
reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 678
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů; připomíná, že zdravotničtí 
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pracovníci musí mít přístup k aktuálním 
informacím, aby byli schopni 
odpovídajícím způsobem reagovat na 
vznikající a aktuální nedostatek vzhledem 
k tomu, že včasné povědomí o problému s 
dodávkami a včasná identifikace možných 
léčebných alternativ mohou zmírnit 
možné nežádoucí účinky, které ohrožují 
bezpečnost pacientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. zdůrazňuje, že lékaři musí mít 
přístup k aktuálním informacím, aby byli 
schopni náležitě reagovat na vznikající a 
existující nedostatek; včasné informování 
o problému se zásobováním a včasná 
identifikace léčebných alternativ mohou 
zmírnit možné nežádoucí účinky, které 
ohrožují bezpečnost pacientů; považuje za 
nezbytné zlepšit komunikaci se 
zdravotnickými pracovníky a pacienty o 
dostupnosti léčivých přípravků pomocí 
inovativních digitálních nástrojů, které v 
reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit 
včasnou komunikaci se zdravotnickými 
pracovníky a pacienty o dostupnosti 
léčivých přípravků pomocí inovativních 
digitálních nástrojů, které v reálném čase 
umožní zjistit polohu, množství a cenu 
daného přípravku v souladu s právními 
předpisy o ochraně údajů; doporučuje, aby 
nástroj obsahoval i informace o 
dostupných alternativách pro 
zdravotnické pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit 
včasnou komunikaci se zdravotnickými 
pracovníky a pacienty o dostupnosti 
léčivých přípravků pomocí inovativních 
digitálních nástrojů, které v reálném čase 
umožní zjistit polohu, množství a cenu 
daného přípravku v souladu s právními 
předpisy o ochraně údajů; doporučuje, aby 
nástroj obsahoval i informace o 
dostupných alternativách pro 
zdravotnické pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit 
včasnou komunikaci se zdravotnickými 
pracovníky a pacienty o dostupnosti 
léčivých přípravků pomocí inovativních 
digitálních nástrojů, které v reálném čase 
umožní zjistit polohu, množství a cenu 
daného přípravku v souladu s právními 
předpisy o ochraně údajů; doporučuje, aby 
nástroj obsahoval i informace o 
dostupných alternativách pro 
zdravotnické pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit 
včasnou komunikaci se zdravotnickými 
pracovníky a pacienty o dostupnosti 
léčivých přípravků pomocí inovativních 
digitálních nástrojů, které v reálném čase 
umožní zjistit polohu, množství a cenu 
daného přípravku v souladu s právními 
předpisy o ochraně údajů; doporučuje, aby 
nástroj obsahoval i informace o 
dostupných alternativách pro 
zdravotnické pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů;

19. považuje za nezbytné zlepšit 
komunikaci se zdravotnickými pracovníky 
a pacienty o dostupnosti léčivých přípravků 
pomocí inovativních digitálních nástrojů, 
které v reálném čase umožní zjistit polohu, 
množství a cenu daného přípravku v 
souladu s právními předpisy o ochraně 
údajů; doporučuje, aby nástroj obsahoval i 
informace o dostupných alternativách pro 
zdravotnické pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. podotýká, že lékaři musí mít 
přístup k aktuálním informacím, aby byli 
schopni odpovídajícím způsobem reagovat 
na vznikající a stávající nedostatek; 
včasné informování o problému se 
zásobováním a včasná identifikace 
možných léčebných alternativ mohou 
zmírnit možné nežádoucí účinky, které 
ohrožují bezpečnost pacientů;

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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zajistily účinné využívání dohody o 
společném zadávání veřejných zakázek na 
lékařská protiopatření; vyzývá k rozšíření 
oblasti působnosti dohody o společném 
zadávání veřejných zakázek, aby bylo 
možné ji využít mimo rámec 
přeshraničních zdravotních hrozeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že je třeba zkoumat 
povahu nedostatku léčivých přípravků a 
doporučit pacientům a zdravotnickým 
pracovníkům alternativní léčbu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 688
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. připomíná, že dezinformace 
mohou vést k nevhodnému používání 
léčivých přípravků a ke zbytečnému 
hromadění zásob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 689
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vyzývá k dodržování evropských 
pravidel týkajících se označování, složení 
a dávkování léčivých přípravků, zejména 
pokud jde o specializované přípravky, 
jejichž zásobování je spojeno s problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje význam posílení 
postavení pacientů a přístupu zaměřeného 
na pacienty, naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zlepšily zastoupení 
pacientů a jejich podíl na rozhodovacím 
procesu, pokud jde o řešení případných 
problémů týkajících se dodávek jejich 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby byly příbalové informace 
v tištěné podobě nahrazeny zavedením 
příbalových informací v elektronické 
podobě ve všech jazycích pro všechny 
země, v nichž je léčivý přípravek uváděn 
na trh, aby se usnadnil pohyb léčivých 
přípravků v rámci jednotného trhu s cílem 
předcházet jejich nedostatku a zmírnit jej;

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby byly příbalové informace 
v tištěné podobě doprovázeny souběžně 
příbalovými informacemi v elektronické 
podobě ve všech jazycích EU, aby se 
usnadnil pohyb léčivých přípravků v rámci 
jednotného trhu s cílem předcházet jejich 
nedostatku a zmírnit jej;

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Andreas Glück

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 

20. žádá, aby byly příbalové informace 
v tištěné podobě nahrazeny zavedením 
příbalových informací v elektronické 
podobě ve všech jazycích pro všechny 
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přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

země, v nichž je léčivý přípravek uváděn 
na trh, aby se usnadnil pohyb léčivých 
přípravků v rámci jednotného trhu s cílem 
předcházet jejich nedostatku a zmírnit jej;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby byly zavedeny příbalové 
informace v elektronické podobě v 
jazycích zemí, kde je léčivý přípravek 
uváděn na trh, které budou sloužit jako 
podpůrný dokument, aby se usnadnil 
prodej léčivých přípravků mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby byly příbalové informace 
v tištěné podobě nahrazeny zavedením 
příbalových informací v elektronické 
podobě ve všech příslušných jazycích, aby 
se usnadnil pohyb léčivých přípravků v 
rámci jednotného trhu s cílem předcházet 
jejich nedostatku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 696
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby byla u léků prodávaných 
na území EU příbalová informace v 
papírové podobě doplněna o elektronické 
informační oznámení ve všech úředních 
jazycích Unie, aby se usnadnil prodej 
léčivých přípravků mezi členskými státy; 
navrhuje, aby byly poskytovány 
komplexnější informace o původu výroby 
léčivých přípravků; 

Or. it

Pozměňovací návrh 697
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby byly vypracovány 
příbalové informace v elektronické 
podobě v jazycích Unie všech členských 
států, kde je léčivý přípravek uváděn na 
trh, aby se usnadnil pohyb léčivých 
přípravků v rámci jednotného trhu s cílem 
předcházet jejich nedostatku a zmírnit jej; 
navrhuje, aby byly poskytovány 
komplexnější informace o původu výroby 
léčivých přípravků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 698
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala právní předpisy 
s cílem získat přesnější informace o 
původu výroby léčivých přípravků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 699
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, a to bezbariérově, aby se usnadnil a 
urychlil prodej léčivých přípravků mezi 
členskými státy s cílem zajistit rychlejší 
přístup pacientů k vysoce kvalitním a 
bezpečným léčivým přípravkům; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie prostřednictvím čárových nebo 
matrixových kódů, aby se usnadnil prodej 
léčivých přípravků mezi členskými státy a 
jako opatření proti paralelnímu obchodu; 
navrhuje, aby byly poskytovány 
komplexnější informace o původu výroby 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Alessandra Moretti
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy, aniž by 
nahrazoval příbalovou informaci v tištěné 
podobě; navrhuje, aby byly poskytovány 
komplexnější informace o původu výroby 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Romana Jerković

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
jednotném trhu EU vypracováno 
elektronické informační oznámení ve všech 
jazycích Unie, aby se usnadnil prodej 
léčivých přípravků mezi členskými státy; 
navrhuje, aby byly poskytovány 
komplexnější informace o původu výroby 
léčivých přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Pozměňovací návrh 15

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby bylo pro každý lék na 20. žádá, aby bylo pro každý lék na 
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trhu EU vypracováno elektronické 
informační oznámení ve všech jazycích 
Unie, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

trhu EU přístupným způsobem 
vypracováno elektronické informační 
oznámení, aby se usnadnil prodej léčivých 
přípravků mezi členskými státy; navrhuje, 
aby byly poskytovány komplexnější 
informace o původu výroby léčivých 
přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Romana Jerković

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
hladké fungování jednotného trhu s cílem 
odstranit překážky přístupu k lékům, 
zdravotnickým a ochranným prostředkům 
pro všechny občany, zejména ty, kteří žijí 
v členských státech, jež jsou kvůli své 
malé velikosti nebo svému vzdálenému 
postavení silně závislé na dovozu a nemají 
snadný přístup k dodavatelskému řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 706
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zlepšily kanály pro oznamování a 
komunikaci mezi všemi hospodářskými 
subjekty dodavatelského řetězce a 
vnitrostátními orgány a aby vypracovaly 
politiky a strategie pro oznamování 
nedostatku léčivých přípravků v souladu s 
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těmito zásadami: a) zajištění větší 
transparentnosti a dostupnosti údajů o 
nedostatku léčivých přípravků; b) podpora 
včasného odhalování a centrálního 
posouzení možných nedostatků 
prostřednictvím spolehlivých systémů pro 
oznamování, které propojují všechny 
hospodářské subjekty dodavatelského 
řetězce léčivých přípravků a vnitrostátní 
orgány; c) zlepšení přístupu k informacím 
dostupným v celém dodavatelském řetězci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 707
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/EFA

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že paralelním 
obchodníkům by měla být poskytnuta 
regulační flexibilita, alespoň ve vztahu k 
jazykovým požadavkům; v tomto ohledu 
doporučuje, aby byly obaly léčivých 
přípravků harmonizovány na úrovni EU; 
vyzývá Komisi a regulační orgány, aby 
umožňovaly a podporovaly používání 
elektronických příbalových informací; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
elektronické příbalové informace 
doplňovaly, ale nikoli nahrazovaly tištěné 
příbalové informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. odsuzuje zneužívání nedostatku 
pro účely trestné činnosti; připomíná, že 
padělání nebo pozměňování léčivých 
přípravků a zdravotnického materiálu 
zhoršuje napětí v oblasti zásobování; 
vyzývá k posílení opatření k boji proti 
těmto praktikám: kontrola on-line 
platforem nabízejících léky, posilování 
spolupráce mezi příslušnými unijními a 
vnitrostátními agenturami a respektování 
práv obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. zdůrazňuje potřebu využívat 
vyspělé systémy a technologie sledování 
léčivých přípravků už od výroby aktivních 
složek, aby se zvýšila spolehlivost celého 
výrobního, obalového a distribučního 
řetězce a zajistila se vysoká kvalita 
léčivých přípravků; 

Or. it

Pozměňovací návrh 710
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Fredrick Federley, Ondřej Knotek
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Návrh usnesení
Podnadpis 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Předcházení nedostatkům v případě 
zdravotních krizí a reakce na ně

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. domnívá se, že členské státy by 
měly sdílet informace, jako jsou 
epidemiologické prognózy, se všemi 
zúčastněnými subjekty, aby jim pomohly 
lépe plánovat svou činnost s ohledem na 
rostoucí poptávku a aby mohly lépe 
reagovat na potřeby v případě nedostatku;

Or. en

Pozměňovací návrh 712Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, 
Laurence Farreng, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 

vypouští se
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formátů balení, postupů opětovného 
použití umožňujících držitelům 
rozhodnutí o registraci získat povolení v 
jiném členském státě, prodloužení doby 
použitelnosti, používání veterinárních 
léčivých přípravků atd.; vyzývá Komisi, 
aby využívání těchto řešení omezila na 
krajní případy a zároveň zajistila jejich 
dostupnost v případě problémů nebo 
nedostatku;

Or. en

Pozměňovací návrh 713
César Luena

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých přípravků 
atd.; vyzývá Komisi, aby využívání těchto 
řešení omezila na krajní případy a zároveň 
zajistila jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku;

21. v souvislosti s krizí COVID-19 
bere na vědomí regulační flexibilitu ve 
snaze zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit 
jejich oběh mezi členskými státy: přijetí 
různých formátů balení, postupů 
opětovného použití umožňujících držitelům 
rozhodnutí o registraci získat povolení v 
jiném členském státě, prodloužení doby 
použitelnosti, používání veterinárních 
léčivých přípravků atd.; žádá Komisi, aby 
se tato řešení nestala normou, aby se 
využívala jen z důvodu mimořádné 
události v oblasti zdraví a aby nebyla 
vedena úvahami obchodní povahy;

Or. es

Pozměňovací návrh 714
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých 
přípravků atd.; vyzývá Komisi, aby 
využívání těchto řešení omezila na krajní 
případy a zároveň zajistila jejich 
dostupnost v případě problémů nebo 
nedostatku;

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti atd.; 
vyzývá Komisi, aby využívání a 
požadavky těchto řešení omezila na krajní 
případy a zároveň zajistila jejich 
dostupnost v případě problémů nebo 
nedostatku, a to i mimo případy 
onemocnění COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých přípravků 
atd.; vyzývá Komisi, aby využívání těchto 
řešení omezila na krajní případy a zároveň 
zajistila jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku;

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení platnosti osvědčení o 
správné výrobní praxi, prodloužení doby 
použitelnosti, používání veterinárních 
léčivých přípravků atd.; vyzývá Komisi, 
agenturu EMA a vnitrostátní regulační 
orgány, aby využívání těchto řešení 
důsledně sledovaly, zajistily, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost pacientů, a aby 
zajistily jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku; v této 
souvislosti rovněž vítá prodloužení data 
použitelnosti nařízení o zdravotnických 
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prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých přípravků 
atd.; vyzývá Komisi, aby využívání těchto 
řešení omezila na krajní případy a zároveň 
zajistila jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku;

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých přípravků 
atd.; vyzývá Komisi, aby využívání těchto 
řešení omezila na krajní případy a zároveň 
zajistila jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku; dále vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se co nejvíce 
vyhýbaly krátkodobým požadavkům a 
zaměřily se na nalezení dlouhodobého 
řešení nedostatku;

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Manuel Pizarro

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
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umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých přípravků 
atd.; vyzývá Komisi, aby využívání těchto 
řešení omezila na krajní případy a zároveň 
zajistila jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku;

umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých 
přípravků, zajištění dostupnosti alespoň 
dvou léčivých přípravků od různých 
výrobců atd.; vyzývá Komisi, aby 
využívání těchto řešení omezila na krajní 
případy a zároveň zajistila jejich 
dostupnost v případě problémů nebo 
nedostatku;

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých přípravků 
atd.; vyzývá Komisi, aby využívání těchto 
řešení omezila na krajní případy a zároveň 
zajistila jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku;

21. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného použití 
umožňujících držitelům rozhodnutí o 
registraci získat povolení v jiném členském 
státě, prodloužení doby použitelnosti, 
používání veterinárních léčivých přípravků 
atd.; vyzývá Komisi, aby využívání těchto 
řešení omezila na krajní případy a zároveň 
zajistila jejich dostupnost v případě 
problémů nebo nedostatku, a to i pro jiné 
léčivé přípravky než na onemocnění 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá pokyny Komise týkající se 
optimálního a racionálního zásobování 
léčivými přípravky s cílem zabránit 
nedostatkům v období pandemie COVID-
19, a navrhuje vycházet z jejích koncepcí; 
vyzývá subjekty dodavatelského řetězce, 
aby sledovaly své zásoby a výrobní 
kapacity, sdílely informace s orgány, 
oznamovaly nedostatek a sledovaly 
případná narušení dodávek léčivých 
přípravků, včetně včasného oznamování 
předvídatelných nedostatků; vyzývá 
agenturu EMA, aby koordinovala 
společné úsilí odvětví s cílem nalézt 
účinná opatření a zdroje na snížení 
nedostatku a uspokojení poptávky po 
léčivých přípravcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, agenturu EMA a 
vnitrostátní regulační orgány, aby využily 
veškeré praktické úsilí vynaložené během 
krize COVID-19 a nadále poskytovaly 
držitelům rozhodnutí o registraci 
regulační flexibilitu, například pokud jde 
o postupy pro změny dodavatelů účinných 
součástí léčiv, určení nových výrobních 
míst či rychlejší dovozní povolení, což 
vede ke zmírňování nedostatku léčivých 
přípravků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 721
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá skutečnost, že Komise 
vytvořila informační středisko pro 
zdravotnické vybavení pro onemocnění 
COVID-19, které slouží k podpoře 
členských států při slaďování nabídky a 
poptávky po zdravotnickém vybavení na 
úrovni EU, k identifikaci a překonávání 
úzkých míst v dodavatelském řetězci a 
výměně informací o nabídce a poptávce s 
ohledem na opatření, která mají být 
provedena v rámci nástroje pro 
mimořádnou podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Karin Karlsbro

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby po vzoru 
mechanismu rescEU vytvořila evropskou 
strategickou rezervu léčivých přípravků, 
které mají zásadní význam pro 
zdravotnictví, s cílem zmírnit nedostatek 
léčivých přípravků mimo krizové období; 
je přesvědčen, že agentura EMA by se 
mohla stát evropským regulačním 
orgánem odpovědným za tuto strategickou 
rezervu s cílem zabránit nedostatku těchto 
léčivých přípravků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 723
Cindy Franssen

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. žádá Komisi, aby posoudila dopady 
volného pohybu zboží na nedostatek 
léčivých přípravků; vyzývá Komisi, aby 
zvážila možnost přezkumu volného 
pohybu některých léčivých přípravků, 
pokud je to nezbytně nutné k zajištění 
jejich dodávek; v této souvislosti zejména 
žádá zvláštní přístup k léčivým 
přípravkům pro vzácná onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, agenturu EMA a 
příslušné regulační orgány, aby zajistily, 
že ve snaze o zmírnění nedostatku 
léčivých přípravků se bude i nadále 
uplatňovat regulační flexibilita;

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Adam Jarubas

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vybízí Komisi, aby v souvislosti s 
farmaceutickou strategií navrhla a 
provedla ambiciózní program 
optimalizace stávajícího regulačního 
rámce s cílem přispět k prevenci 
nedostatku léčivých přípravků snížením 
administrativní zátěže jak pro regulační 
orgány, tak pro farmaceutický průmysl, 
který bude odrážet vývoj v oblasti 
technologií a podporovat větší 
hospodářskou odolnost, a tím i přístup 
pacientů k cenově dostupným lékům 
a dostupnost těchto léků pro pacienty; v 
této souvislosti vybízí Komisi, aby 
využívala a prováděla digitální a 
telematické nástroje na celoevropské 
úrovni a aby zvážila změnu nařízení (ES) 
č. 1234/2008 (nařízení o posuzování změn 
registrací) a pokynů pro klasifikaci změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje, že ve svém usnesení ze 
dne 17. dubna 2020 vyzývá k vytvoření 
evropského mechanismu pro reakci v 
oblasti zdraví, který by reagoval na 
všechny typy zdravotních krizí, zajišťoval 
koordinaci operací na evropské úrovni, 
obnovil evropskou soběstačnost v oblasti 
zdravotnických přípravků a posílil 
evropskou spolupráci v oblasti výzkumu a 
inovací; domnívá se, že tento 
mechanismus by mohl sledovat ustavení a 
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spuštění strategické rezervy léčivých 
přípravků a zajišťovat její řádné 
fungování v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá Komisi a agenturu EMA, 
aby optimalizovaly regulační rámec 
prováděním své strategie pro telematiku, a 
vyzývá ke změně nařízení (ES) č. 
1234/2008 (nařízení o posuzování změn 
registrací) a pokynů pro klasifikaci změn; 
to přispěje k prevenci nedostatku léčivých 
přípravků a zajistí soulad s 
technologickým pokrokem;

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, 
Ondřej Knotek, Jan Huitema

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. připomíná, že ve svém usnesení 
rovněž vyzývá k podstatnému posílení 
pravomocí, rozpočtu a personálního 
obsazení agentury EMA, aby mohla 
koordinovat lékařská opatření v době 
krize; domnívá se, že je nezbytné, aby 
agentuře EMA bylo svěřeno náležité 
řízení a správa, aby mohla reagovat na 
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budoucí výzvy, jako je sledování 
nedostatku léčivých přípravků a reakce na 
tento nedostatek, a to v koordinaci s 
členskými státy; zdůrazňuje, že v 
dlouhodobém horizontu by agentura 
EMA měla mít možnost vázat podmíněné 
registrace přípravku na záruky dodávek a 
dostupnosti ze strany výrobců; doufá, že 
zvýšení počtu zaměstnanců agentury 
EMA umožní agentuře provádět kontroly 
na výrobních místech ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Nicolae Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. připomíná, že společnost, která 
uvádí na trh léčivý přípravek, má po dobu 
osmi let od první registrace nárok na 
ochranu údajů v souladu s čl. 14 odst. 11 
nařízení Komise č. 726/2004; vyzývá 
Komisi, aby navrhla revizi tohoto nařízení 
s cílem dočasně povolit povinné udělování 
licencí v případě zdravotní krize, která 
umožní výrobci uvádět na trh generický 
léčivý přípravek;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, 
Dominique Riquet, Jan Huitema
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Návrh usnesení
Bod 21 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21e. domnívá se, že v případě zdravotní 
krize se nemůže uzavření hranic a 
zavedení celních kontrol stát překážkou 
pro přeshraniční pohyb léčivých 
přípravků, které mají zásadní význam pro 
zdravotnictví v rámci Unie; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zavedly bezpečné a 
rychlé postupy pro kontrolu výrobků na 
hranicích během zdravotní krize v 
souladu s právními předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 731
César Luena

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že zavedení 
zátěžových testů k posouzení odolnosti 
zdravotnických systémů v případě krize by 
umožnilo účinně řešit nedostatky v případě 
pandemie, ale také identifikovat 
strukturální rizika, která tyto nedostatky 
způsobují;

22. připomíná, že tato krize prověřila 
odolnost veřejných systémů zdravotní péče 
a že tlaky, jako jsou ty současné, 
představují nebývalou výzvu; domnívá se v 
této souvislosti, že je nezbytné provést 
důkladný přezkum vnitrostátních systémů 
zdravotní péče a posoudit zejména 
schopnost institucí poskytovat zdravotní 
péči s cílem čelit vysoce stresovým 
situacím a že zavedení zátěžových testů 
veřejných zdravotnických systémů by 
umožnilo účinně řešit nedostatky v případě 
pandemie a identifikovat strukturální 
rizika, která tyto nedostatky způsobují;

Or. es

Pozměňovací návrh 732
Mairead McGuinness
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že zavedení 
zátěžových testů k posouzení odolnosti 
zdravotnických systémů v případě krize by 
umožnilo účinně řešit nedostatky v 
případě pandemie, ale také identifikovat 
strukturální rizika, která tyto nedostatky 
způsobují;

22. domnívá se, že zavedení 
zátěžových testů k posouzení odolnosti 
zdravotnických systémů v případě krize by 
mohlo pomoci určit faktory 
strukturálního rizika, které tyto nedostatky 
způsobují, a pomoci v boji proti 
nedostatkům, a to i v případě pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Joanna Kopcińska

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že zavedení 
zátěžových testů k posouzení odolnosti 
zdravotnických systémů v případě krize by 
umožnilo účinně řešit nedostatky v případě 
pandemie, ale také identifikovat 
strukturální rizika, která tyto nedostatky 
způsobují;

22. domnívá se, že zavedení 
zátěžových testů k posouzení odolnosti 
zdravotnických systémů v případě krize by 
umožnilo účinně řešit nedostatky v případě 
pandemie a tvořilo by základ systému 
včasného varování, který by identifikoval 
strukturální rizika, která tyto nedostatky 
způsobují;

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Danilo Oscar 
Lancini, Joëlle Mélin, Annika Bruna, Catherine Griset

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá, že zavedení zátěžových 22. domnívá, že zavedení zátěžových 
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testů k posouzení odolnosti zdravotnických 
systémů v případě krize by umožnilo 
účinně řešit nedostatky v případě 
pandemie, ale také identifikovat 
strukturální rizika, která tyto nedostatky 
způsobují;

testů ze strany členských států k posouzení 
odolnosti jejich zdravotnických systémů v 
případě krize by umožnilo účinně řešit 
nedostatky v případě pandemie, ale také 
identifikovat strukturální rizika, která tyto 
nedostatky způsobují;

Or. it

Pozměňovací návrh 735
César Luena

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že systémy zdravotní 
péče členských států mají rozdílnou 
povahu v závislosti na i) vztahu mezi 
veřejným a soukromým systémem; ii) 
centralizovaných či decentralizovaných 
systémech řízení a správy; iii) spoluúčasti 
nebo zcela veřejném financování; nebo iv) 
zdravotním pojištění; žádá tedy Komisi a 
členské státy, aby se dohodly na kritériích, 
podle nichž by se měly tyto zátěžové testy 
provádět;  žádá Komisi a Radu, aby na 
základě výsledků těchto testů vypracovaly 
doporučení určená členským státům (a v 
některých případech jejich regionům) s 
cílem posílit jejich systémy zdravotní péče 
a pokrýt veškeré hlavní potřeby, které by 
se mohly vyskytnout v případě mimořádné 
události v oblasti zdraví;

Or. es

Pozměňovací návrh 736
Véronique Trillet-Lenoir, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Irena Joveva, Irène Tolleret, Bernard Guetta, Laurence Farreng, Sylvie Brunet, 
Fabienne Keller, Christophe Grudler, Fredrick Federley, Billy Kelleher, Nicolae 
Ştefănuță, Chrysoula Zacharopoulou, Ondřej Knotek, Karin Karlsbro, Frédérique Ries, 
Jan Huitema
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. v souvislosti s krizí COVID-19 vítá 
zvýšení regulační flexibility ve snaze 
zmírnit nedostatek léčiv a usnadnit jejich 
oběh mezi členskými státy: přijetí různých 
formátů balení, postupů opětovného 
použití umožňujících držitelům 
rozhodnutí o registraci získat povolení v 
jiném členském státě, prodloužení doby 
použitelnosti, používání veterinárních 
léčivých přípravků atd.; vyzývá Komisi, 
aby využívání těchto řešení omezila na 
krajní případy a zároveň zajistila jejich 
dostupnost v případě problémů nebo 
nedostatku;

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Cristian-Silviu Buşoi, Dan-Ștefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že evropský plán 
připravenosti na pandemii by měl 
zahrnovat koordinaci informací o 
distribuci a spotřebě léčivých přípravků v 
členských státech a odpovídající definici 
regulační flexibility pro řešení napětí v 
oblasti zásobování; měl by rovněž 
zahrnovat široké využívání mechanismů 
pro řešení krizí na úrovni EU zaměřených 
na závažné přeshraniční zdravotní hrozby, 
jako je například mechanismus rescEU a 
dohoda o společném zadávání veřejných 
zakázek, s cílem účinně podpořit kapacity 
členských států pro reakci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 738
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá k transparentnosti, pokud 
jde o úroveň zásob léčivých přípravků v 
Evropě; poukazuje na to, že zavedení 
evropského systému skladování léčivých 
přípravků by mohlo usnadnit dosažení 
transparentnosti v rámci dodavatelského 
řetězce prostřednictvím informování 
výrobců o rezervách na trhu, což by 
umožnilo zlepšit řízení dodávek; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 739
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že je třeba, aby 
systémy zdravotní péče EU měly 
jednotnější normy a byly více 
interoperabilní, aby se zabránilo 
nedostatku léčivých přípravků a aby byla 
zajištěna kvalitní zdravotní péče pro 
všechny ve společnosti, a vyzývá proto 
Komisi, aby navrhla směrnici, která by 
stanovila minimální normy pro kvalitní 
systémy zdravotní péče na základě 
výsledků zátěžových testů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 740
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná slova generálního 
tajemníka OSN, který nedávno prohlásil, 
že budoucí lék na onemocnění COVID-19 
je „veřejným statkem“, který by měl být 
zpřístupněn všem; varuje, že ochrana 
veřejného zdraví je neslučitelná s přáním 
dosáhnout zisku za cenu utrpení velkého 
množství lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 741
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby řešila 
nedostatky v rámci hodnocení právních 
předpisů týkajících se vzácných a 
pediatrických onemocnění s cílem zajistit 
přístup a cenovou dostupnost a zároveň se 
zabývat neuspokojenými potřebami v 
oblasti lékařské péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. se znepokojením poukazuje na 
nedostatek některých léčivých přípravků, 
který nastal během krize COVID-19, 
včetně nedostatku léčivých přípravků 
používaných v rámci intenzivní péče; 
zdůrazňuje, že je důležité zachovat výrobu, 
dodávky, distribuci a vývoj vysoce 
kvalitních léků a rovný přístup k takovým 
lékům, což by měla koordinovat agentura 
EMA; se znepokojením bere na vědomí 
zákaz vývozu některých léčivých 
přípravků na celém světě a vítá závazek 
Komise zajistit dodávky léčivých 
přípravků; zdůrazňuje, že experimentální 
užívání léčivých přípravků k léčbě 
onemocnění COVID-19 nesmí vést k 
nedostatku pro pacienty s jinými 
onemocněními, kteří jsou na těchto 
léčivých přípravcích závislí;

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá Komisi, aby učinila 
problém nedostatku léčivých přípravků 
pro onkologická onemocnění ústředním 
bodem části věnované léčbě v rámci 
nadcházejícího evropského plánu boje 
proti rakovině;

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Alessandra Moretti
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Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. trvá na tom, že při přípravě 
bezpečné a účinné očkovací látky nebo 
léčby onemocnění COVID-19 je třeba 
přijmout všechna opatření k zajištění 
rychlé výroby a distribuce v Evropě i na 
celém světě, přičemž je třeba zajistit 
spravedlivý a rovný přístup k očkování 
nebo léčbě;

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. vyzývá Komisi, aby využila 
program EU4Health k řešení základních 
příčin nedostatku léčivých přípravků v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 22 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22d. vítá rezoluci Světového 
zdravotnického shromáždění ze dne 18. 
května 2020, která vyzývá ke 
všeobecnému, včasnému a rovnocennému 
rozdělování všech kvalitních, bezpečných, 
účinných a cenově dostupných základních 
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zdravotnických technologií a 
zdravotnického materiálu, včetně jejich 
složek a prekurzorů, které jsou nezbytné 
pro reakci na pandemii COVID-19, jež 
představuje globální prioritu, a k 
urychlenému odstranění neodůvodněných 
překážek tohoto rozdělování, a to v 
souladu s ustanoveními příslušných 
mezinárodních smluv, včetně ustanovení 
dohody TRIPS a flexibility, kterou 
potvrzuje prohlášení z Dohá o dohodě 
TRIPS a veřejném zdraví;

Or. en


