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Pozmeňujúci návrh 675
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
údaje o dostupnosti liekov pomocou 
inovatívnych digitálnych nástrojov, ktoré 
umožnia čo najpresnejšie zistiť v reálnom 
čase polohu, množstvo a cenu daného lieku 
v súlade s právnymi predpismi o ochrane 
údajov; berie na vedomie prínosy, ktoré by 
to prinieslo nielen zdravotníckym 
pracovníkom a pacientom, ale aj orgánom 
členských štátov a agentúre EMA, keďže 
monitorujú dopyt po liekoch, ich 
dostupnosť a nedostatok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
včasnú komunikáciu s príslušnými 
zainteresovanými stranami, ako sú 
zdravotnícki pracovníci, farmaceuti, 
nemocnice a pacienti, o dostupnosti liekov 
pomocou inovatívnych digitálnych 
nástrojov, ktoré umožnia zistiť v reálnom 
čase polohu, množstvo a cenu daného lieku 
v súlade s ochranou údajov; zdôrazňuje, 
že v záujme lepšieho zavedenia a 
používania musí byť digitálny nástroj 
bezbariérový a dostupný vo všetkých 
úradných jazykoch Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 677
Bartosz Arłukowicz

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. konštatuje, že lekári musia mať 
prístup k aktuálnym informáciám o 
dostupnosti liekov, aby mohli primerane 
reagovať na vznikajúce a existujúce 
nedostatky; zdôrazňuje, že včasné 
informácie o probléme s dodávkami a 
včasné určenie možných terapeutických 
alternatív môžu zmierniť možnosť 
nežiaducich účinkov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť pacientov; považuje za 
nevyhnutné zlepšiť komunikáciu so 
zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj 
pacientmi o dostupnosti liekov pomocou 
inovatívnych digitálnych nástrojov, ktoré 
umožnia zistiť v reálnom čase polohu, 
množstvo a cenu daného lieku v súlade s 
právnymi predpismi o ochrane údajov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 678
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov; pripomína, že 
zdravotnícki pracovníci musia mať 
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prístup k aktuálnym informáciám, aby 
dokázali primerane reagovať na 
vznikajúci a existujúci nedostatok liekov 
vzhľadom na to, že včasné informovanie o 
probléme s dodávkami a včasné určenie 
možných terapeutických alternatív môžu 
zmierniť možné nežiaduce účinky, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. zdôrazňuje, že lekári musia mať 
prístup k aktuálnym informáciám, aby 
mohli primerane reagovať na vznikajúci 
a existujúci nedostatok liekov; včasné 
informovanie o probléme s dodávkami a 
včasné určenie terapeutických alternatív 
môžu zmierniť možnosť nežiaducich 
účinkov ohrozujúcich bezpečnosť 
pacientov; považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 680
Sara Cerdas

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
včasnú komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov; odporúča 
zahrnutie informácií pre zdravotníckych 
pracovníkov o dostupných alternatívach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 681
Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
včasnú komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov; odporúča 
zahrnutie informácií pre zdravotníckych 
pracovníkov o dostupných alternatívach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
včasnú komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov; odporúča 
zahrnutie informácií pre zdravotníckych 
pracovníkov o dostupných alternatívach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 683
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
včasnú komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov; odporúča 
zahrnutie informácií pre zdravotníckych 
pracovníkov o dostupnej alternatíve;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov;

19. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
komunikáciu so zdravotníckymi 
pracovníkmi, ako aj pacientmi o 
dostupnosti liekov pomocou inovatívnych 
digitálnych nástrojov, ktoré umožnia zistiť 
v reálnom čase polohu, množstvo a cenu 
daného lieku v súlade s právnymi 
predpismi o ochrane údajov; odporúča 
zahrnutie informácií pre zdravotníckych 
pracovníkov o dostupných alternatívach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. konštatuje, že lekári musia mať 
prístup k aktuálnym informáciám, aby 
mohli primerane reagovať na vznikajúce 
a existujúci nedostatok liekov; včasné 
informovanie o probléme s dodávkami a 
včasné určenie možných terapeutických 
alternatív môžu zmierniť možnosť 
nežiaducich účinkov ohrozujúcich 
bezpečnosť pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby zabezpečili účinné využívanie dohody 
o spoločnom obstarávaní pre lekárske 
protiopatrenia; vyzýva na rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti dohody o spoločnom 
obstarávaní, aby sa mohla využívať nad 
rámec cezhraničných ohrození zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. považuje za nevyhnutné 
preskúmať povahu nedostatku liekov a 
odporučiť alternatívnu liečbu pacientom 
a zdravotníckym pracovníkom;

Or. ro

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. pripomína, že nesprávne 
informácie môžu viesť k nevhodnému 
používaniu liekov a vytváraniu zbytočných 
zásob;

Or. en
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Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva na dodržiavanie európskych 
pravidiel označovania, zloženia a 
dávkovania liekov, najmä pokiaľ ide o 
špecializované lieky podliehajúce 
nedostatočným dodávkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Kateřina Konečná

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. zdôrazňuje význam posilnenia 
postavenia pacientov a prístupu 
zameraného na pacienta, naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zlepšili zastúpenie pacientov 
v rozhodovacom procese a ich zapojenie 
doň v súvislosti s riešením potenciálnych 
problémov s dodávkami, ktoré majú vplyv 
na ich lieky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 691
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom 
území, aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada, aby sa papierový príbalový 
leták nahradil zavedením elektronickej 
písomnej informácie pre používateľa vo 
všetkých jazykoch pre všetky krajiny, v 
ktorých sa liek predáva; s cieľom uľahčiť 
pohyb liekov v rámci jednotného trhu, aby 
sa zabránilo ich nedostatku a aby sa 
zmiernil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 692
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom 
území, aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada, aby sa papierové príbalové 
letáky doplnili zavedením súbežnej 
elektronickej písomnej informácie pre 
používateľa vo všetkých jazykoch EÚ, aby 
sa uľahčil pohyb liekov v rámci 
jednotného trhu s cieľom predchádzať 
ich nedostatku a zmierniť ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 693
Andreas Glück

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom 
území, aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 

20. žiada, aby sa papierový príbalový 
leták nahradil zavedením elektronickej 
písomnej informácie pre používateľa vo 
všetkých jazykoch pre všetky krajiny, v 
ktorých sa liek predáva; s cieľom uľahčiť 
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informácií o pôvode liekov; pohyb liekov v rámci jednotného trhu, aby 
sa zabránilo ich nedostatku a zmiernil sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Edina Tóth

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom 
území, aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada elektronickú písomnú 
informáciu pre používateľa v jazykoch 
pre krajiny, v ktorých sa liek predáva, ako 
podporný dokument, aby sa uľahčil predaj 
liekov medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 695
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom 
území, aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada nahradenie tlačeného 
príbalového letáku zavedením 
elektronickej písomnej informácie pre 
používateľa vo všetkých jazykoch, aby sa 
uľahčil pohyb liekov v rámci jednotného 
trhu, aby sa zabránilo ich nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 696
Luisa Regimenti, Gianantonio Da Re, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, 
Annika Bruna, Catherine Griset
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada začlenenie ilustračného 
papierového letáku do elektronického 
oznamovania vo všetkých úradných 
jazykoch Únie o liekoch predávaných na 
samotnom území Únie, aby sa uľahčil 
predaj liekov medzi členskými štátmi; 
navrhuje posilnenie informácií o pôvode 
liekov; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 697
Ondřej Knotek, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom 
území, aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada, aby sa vo všetkých jazykoch 
Únie vypracovala elektronická písomná 
informácia pre používateľa pre všetky 
členské štáty, v ktorých sa liek predáva, 
aby sa uľahčil pohyb liekov v rámci 
jednotného trhu, aby sa ich zabránilo 
nedostatku a zmiernil sa; navrhuje 
posilnenie informácií o pôvode liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 698
Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
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liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala právne predpisy s cieľom 
získať presnejšie informácie o pôvode 
liekov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 699
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie a 
bezbariérovým spôsobom o liekoch 
predávaných na európskom území, aby sa 
uľahčil zrýchlený predaj liekov medzi 
členskými štátmi s cieľom zabezpečiť 
rýchlejší prístup pacientov k 
vysokokvalitným a bezpečným liekom; 
navrhuje posilnenie informácií o pôvode 
liekov;
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Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území 
cez čiarové alebo QR kódy, aby sa uľahčil 
predaj liekov medzi členskými štátmi a s 
cieľom bojovať proti paralelnému 
obchodu; navrhuje posilnenie informácií o 
pôvode liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi bez toho, aby nahradilo 
papierovú písomnú informáciu pre 
pacientov; navrhuje posilnenie informácií 
o pôvode liekov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 703
Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na jednotnom trhu 
EÚ, aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 704
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania vo všetkých jazykoch Únie o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

20. žiada zavedenie elektronického 
oznamovania prístupným spôsobom o 
liekoch predávaných na európskom území, 
aby sa uľahčil predaj liekov medzi 
členskými štátmi; navrhuje posilnenie 
informácií o pôvode liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 705
Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
trhu s cieľom odstrániť prekážky pre 
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prístup k liekom, zdravotníckym 
pomôckam a ochranným prostriedkom 
pre všetkých občanov, najmä tých, ktorí 
žijú v členských štátoch, ktoré z dôvodu 
svojej malej veľkosti alebo svojej 
vzdialenej polohy vo veľkej miere závisia 
od dovozu a nemajú ľahký prístup k 
dodávateľskému reťazcu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 706
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili spôsoby podávania správ a 
komunikácie medzi všetkými subjektmi 
v rámci dodávateľského reťazca a 
vnútroštátnymi orgánmi a vypracovali 
politiky a stratégie na oznamovanie 
nedostatku liekov v súlade s týmito 
zásadami: a) zabezpečenie väčšej 
transparentnosti a dostupnosti údajov 
týkajúcich sa nedostatku liekov; b) 
podpora včasného odhaľovania a 
centrálneho posúdenia možného 
nedostatku prostredníctvom spoľahlivých 
systémov oznamovania, ktoré spájajú 
všetky subjekty v rámci dodávateľského 
reťazca liekov a vnútroštátne orgány; c) 
zlepšenie prístupu k informáciám 
dostupným v celom dodávateľskom 
reťazci;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 707
Michèle Rivasi
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. domnieva sa, že paralelným 
obchodníkom by sa mala poskytnúť 
flexibilita v oblasti regulácie, a to v 
neposlednom rade vo vzťahu k jazykovým 
požiadavkám; v tejto súvislosti odporúča, 
aby sa balenie liekov harmonizovalo na 
úrovni EÚ; vyzýva Komisiu a regulačné 
orgány, aby umožnili a podporovali 
používanie elektronickej písomnej 
informácie pre používateľa; zdôrazňuje, 
že je potrebné zabezpečiť, aby tieto 
informácie pre používateľa dopĺňali, a nie 
nahrádzali písomnú informáciu pre 
používateľa v papierovej forme;

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. odsudzuje zneužívanie nedostatku 
liekov na trestné účely; pripomína, že 
falšovanie liekov a zdravotníckeho 
vybavenia zhoršuje napätie; žiada 
posilnenie opatrení na boj proti týmto 
praktikám: kontroly online platforiem 
ponúkajúcich lieky, posilňovanie 
spolupráce medzi príslušnými agentúrami 
EÚ a vnútroštátnymi agentúrami a 
dodržiavanie práv obetí;

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

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje potrebu využívať 
pokročilé systémy a technológie 
sledovania liekov od výroby účinných 
zložiek s cieľom zlepšiť dôveryhodnosť 
celého reťazca výroby, balenia a 
distribúcie a zaručiť vyššiu kvalitu liekov; 

Or. it

Pozmeňujúci 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

Návrh uznesenia
Podnadpis 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Predchádzanie nedostatku liekov a 
reagovanie naň v prípade zdravotných 
kríz

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 20 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. domnieva sa, že členské štáty by 
mali všetkým zúčastneným aktérom 
poskytovať informácie, ako sú 
epidemiologické prognózy, aby im 
pomohli lepšie plánovať svoje činnosti s 
ohľadom na rastúci dopyt a lepšie 
reagovať na potreby v prípade 
nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva 
Komisiu, aby prísne monitorovala 
používanie týchto riešení a zaistila ich 
použitie v prípadoch napätej situácie 
alebo nedostatku;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 713
César Luena
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku;

21. v súvislosti s krízou COVID-19 
berie na vedomie zavedenie regulačnej 
flexibility s cieľom zmierniť nedostatok a 
uľahčiť pohyb liekov medzi členskými 
štátmi: prijatie rôznych formátov balenia, 
postup opätovného použitia, ktorý 
držiteľom povolenia na uvedenie na trh 
umožní získať povolenie v inom členskom 
štáte, predĺženie exspiračnej lehoty, 
používanie veterinárnych liekov atď.; žiada 
Komisiu, aby sa tieto riešenia nestali 
normou, aby sa používali výlučne z 
dôvodu núdzovej situácie v oblasti zdravia 
a aby neboli motivované obchodnými 
hľadiskami;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 714
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva 
Komisiu, aby prísne monitorovala 
používanie týchto riešení a zaistila ich 
použitie v prípadoch napätej situácie alebo 
nedostatku;

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty atď.; vyzýva 
Komisiu, aby prísne monitorovala 
používanie a požiadavky týchto riešení a 
zaistila ich použitie v prípadoch napätej 
situácie alebo nedostatku, a to nielen v 
súvislosti s ochorením COVID-19;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 715
Joanna Kopcińska

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku;

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie platnosti osvedčení o správnej 
výrobnej praxi, predĺženie exspiračnej 
lehoty, používanie veterinárnych liekov 
atď.; vyzýva Komisiu, agentúru EMA a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby prísne 
monitorovali používanie týchto riešení, 
zabezpečili, aby nebola ohrozená 
bezpečnosť pacientov, a zaistili ich 
použitie v prípadoch napätej situácie alebo 
nedostatku; v tejto súvislosti víta aj 
predĺženie dátumu uplatňovania 
nariadenia o zdravotníckych pomôckach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 716
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
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povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku;

povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku; ďalej 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa v 
čo najväčšej miere vyhli krátkodobým 
požiadavkám a zamerali sa na nájdenie 
dlhodobého riešenia nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 717
Manuel Pizarro

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku;

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov, zabezpečenie 
dostupnosti najmenej dvoch liekov od 
rôznych výrobcov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 718
Tiemo Wölken

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku;

21. v súvislosti s krízou COVID-19 víta 
zavedenie väčšej regulačnej flexibility s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva Komisiu, 
aby prísne monitorovala používanie týchto 
riešení a zaistila ich použitie v prípadoch 
napätej situácie alebo nedostatku aj pre 
lieky, ktoré nesúvisia s ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 719
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. víta usmernenia Komisie o 
optimálnych a racionálnych dodávkach 
liekov, aby sa zabránilo nedostatku počas 
vypuknutia COVID-19, a navrhuje stavať 
na jeho koncepciách; vyzýva subjekty v 
dodávateľskom reťazci, aby monitorovali 
svoje zásoby a výrobnú kapacitu, 
vymieňali si informácie s orgánmi, 
podávali správy o nedostatku a 
monitorovali akékoľvek možné prerušenie 
dodávok liekov vrátane včasného 
oznamovania predvídateľného 
nedostatku; vyzýva Európsku agentúru 
pre lieky, aby koordinovala spoločné 
úsilie odvetvia nájsť účinné opatrenia a 
zdroje na zníženie nedostatku liekov a 
uspokojenie dopytu po nich;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 720
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, agentúru EMA a 
vnútroštátne regulačné orgány, aby aj 
naďalej stavali na všetkom pragmatickom 
úsilí vynaloženom počas krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19, aby naďalej 
umožňovali regulačnú flexibilitu pre 
držiteľov povolení na uvedenie na trh, 
napríklad pokiaľ ide o postupy zmien 
dodávateľov API, určenie nových 
výrobných miest, rýchlejšie povolenia na 
dovoz, čo povedie k lepšiemu zmierneniu 
nedostatku liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 721
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. víta skutočnosť, že Komisia 
vytvorila stredisko na koordináciu ponuky 
a dopytu v oblasti zdravotníckeho 
vybavenia v súvislosti s pandémiou 
COVID-19, ktorého cieľom je podporiť 
členské štáty pri zosúlaďovaní ponuky 
zdravotníckeho vybavenia a dopytu po 
ňom na úrovni EÚ, identifikovať a 
prekonať prekážky v dodávateľskom 
reťazci a vymieňať si informácie o 
ponuke a dopyte v súvislosti s 
opatreniami, ktoré sa majú vykonávať 
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prostredníctvom nástroja núdzovej 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby podľa vzoru 
mechanizmu RescEU vytvorila európsku 
strategickú rezervu liekov mimoriadneho 
záujmu pre obdobia krízy s cieľom 
zmierniť ich nedostatok v obdobiach 
mimo krízy; domnieva sa, že agentúra 
EMA by mohla byť európskym 
regulačným orgánom zodpovedným za 
túto strategickú rezervu, aby sa zabránilo 
nedostatku týchto liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 723
Cindy Franssen

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. žiada Komisiu, aby zhodnotila 
vplyv voľného pohybu tovaru na 
nedostatok liekov; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila možnosť preskúmania voľného 
pohybu určitých liekov, ak je to 
nevyhnutne potrebné na zaručenie ich 
dodávok; v tejto súvislosti požaduje 
osobitný prístup pre lieky na ojedinelé 
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ochorenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 724
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, agentúru EMA a 
príslušné regulačné orgány, aby 
zabezpečili, aby sa pri úsilí o zmiernenie 
nedostatku liekov naďalej uplatňovala 
regulačná flexibilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 725
Adam Jarubas

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. nabáda Komisiu, aby v kontexte 
budúcej farmaceutickej stratégie navrhla 
a vykonávala ambicióznu agendu s 
cieľom optimalizovať súčasný regulačný 
rámec a prispieť tak k prevencii 
nedostatku liekov znížením 
administratívnej záťaže pre toto odvetvie 
aj regulačné orgány, zohľadnením vývoja 
technológií, ako aj podporou väčšej 
odolnosti hospodárstva, a tým aj prístupu 
k cenovo dostupným liekom pre pacientov 
a ich dostupnosti; v tejto súvislosti nabáda 
Komisiu, aby využila a zaviedla digitálne a 
telematické nástroje na celoeurópskej 
úrovni, ako aj zvážila zmenu nariadenia 
(ES) č. 1234/2008 (nariadenie o zmenách) 
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a usmernení o klasifikácii zmien;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. zdôrazňuje, že v uznesení zo 17. 
apríla 2020 sa vyzýva na vytvorenie 
európskeho mechanizmu reakcie v oblasti 
zdravia (EHRM) s cieľom reagovať na 
všetky druhy zdravotných kríz, zabezpečiť 
koordináciu operácií na európskej úrovni, 
obnoviť európsku sebestačnosť, pokiaľ 
ide o zdravie výrobkov, a posilniť 
európsku spoluprácu v oblasti výskumu a 
inovácií; domnieva sa, že tento 
mechanizmus by mohol monitorovať 
vytvorenie a spustenie strategickej rezervy 
liekov a zabezpečiť jej riadne fungovanie 
v rámci Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 727
Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu a agentúru EMA, 
aby optimalizovali regulačný rámec tým, 
že budú vykonávať svoju stratégiu v 
oblasti telematiky, a zmenou nariadenia 
(ES) č. 1234/2008 (nariadenie o zmenách) 
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a usmernení o klasifikácii zmien; to 
prispeje k prevencii nedostatku liekov a 
zosúladeniu s technologickým pokrokom;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. pripomína, že v uznesení sa tiež 
požaduje, aby sa podstatne rozšírili 
právomoci, zvýšil rozpočet a personálne 
obsadenie agentúry EMA, aby mohla 
koordinovať zdravotnícke reakcie v čase 
krízy; považuje za nevyhnutné, aby 
agentúra EMA mala pevné riadenie s 
cieľom riešiť budúce výzvy, ako je 
monitorovanie a reakcia na nedostatok 
liekov v koordinácii s členskými štátmi; 
zdôrazňuje, že z dlhodobého hľadiska by 
agentúra EMA mala mať možnosť 
podmieniť povolenia na uvedenie na trh 
zárukami dodávok a prístupnosti od 
výrobcov; dúfa, že posilnenie počtu 
zamestnancov agentúry EMA jej umožní 
vykonávať inšpekcie výrobných miest so 
sídlom v tretích krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 21 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. pripomína, že spoločnosť, ktorá 
uvádza liek na trh, môže využívať 
výlučnosť údajov počas obdobia ôsmich 
rokov od prvého povolenia na uvedenie na 
trh podľa článku 14 ods. 11 nariadenia 
Komisie č. 726/2004; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla revíziu tohto nariadenia s cieľom 
dočasne povoliť udeľovanie povinných 
licencií v prípade zdravotnej krízy s 
cieľom umožniť výrobcovi uviesť na trh 
generický liek;

Or. en

Pozmeňujúci 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

Návrh uznesenia
Odsek 21 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21e. domnieva sa, že v prípade 
zdravotnej krízy nemôžu uzavretie hraníc 
a colné kontroly predstavovať prekážku 
pre cezhraničný pohyb liekov 
mimoriadneho záujmu v rámci Únie; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vytvorili bezpečné a rýchle postupy na 
kontrolu výrobkov na hraniciach počas 
zdravotnej krízy v súlade s právom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 731
César Luena
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že zavedením 
záťažových testov, ktorými sa hodnotí 
odolnosť systémov zdravotníctva v 
prípade krízy, by bolo možné účinne 
bojovať proti nedostatku v prípade 
pandémie, ale aj určiť faktory 
štrukturálnych rizík súvisiace so vznikom 
nedostatku;

22. pripomína, že táto kríza otestovala 
odolnosť systémov verejného 
zdravotníctva a že tlaky, ako sú tie 
súčasné, predstavujú bezprecedentnú 
výzvu; zastáva názor, že v tejto súvislosti je 
potrebné vykonať dôkladné preskúmanie 
vnútroštátnych systémov zdravotníctva a 
konkrétne vyhodnotiť schopnosť 
zdravotníckych zariadení čeliť situáciám, 
pri ktorých je vyvíjaný veľký tlak, a že 
zavedením záťažových testov systémov 
verejného zdravotníctva by bolo možné 
účinne bojovať proti nedostatku v prípade 
pandémie a určiť faktory štrukturálnych 
rizík súvisiace so vznikom nedostatku;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 732
Mairead McGuinness

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že zavedením 
záťažových testov, ktorými sa hodnotí 
odolnosť systémov zdravotníctva v prípade 
krízy, by bolo možné účinne bojovať proti 
nedostatku v prípade pandémie, ale aj 
určiť faktory štrukturálnych rizík súvisiace 
so vznikom nedostatku;

22. zastáva názor, že zavedenie 
záťažových testov, ktorými sa hodnotí 
odolnosť systémov zdravotníctva v prípade 
krízy by pomohlo určiť faktory 
štrukturálnych rizík vedúcich k nedostatku 
a pomôcť pri jeho riešení, a to aj v 
prípade pandémií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 733
Joanna Kopcińska
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že zavedením 
záťažových testov, ktorými sa hodnotí 
odolnosť systémov zdravotníctva v prípade 
krízy, by bolo možné účinne bojovať proti 
nedostatku v prípade pandémie, ale aj 
určiť faktory štrukturálnych rizík súvisiace 
so vznikom nedostatku

22. zastáva názor, že zavedením 
záťažových testov, ktorými sa hodnotí 
odolnosť systémov zdravotníctva v prípade 
krízy, by bolo možné účinne bojovať proti 
nedostatku v prípade pandémie a vytvoriť 
základ pre systém včasného varovania, 
ktorý určí faktory štrukturálnych rizík 
súvisiace so vznikom nedostatku;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zastáva názor, že zavedením 
záťažových testov, ktorými sa hodnotí 
odolnosť systémov zdravotníctva v prípade 
krízy, by bolo možné účinne bojovať proti 
nedostatku v prípade pandémie, ale aj určiť 
faktory štrukturálnych rizík súvisiace so 
vznikom nedostatku;

22. zastáva názor, že zavedením 
záťažových testov členskými štátmi, 
ktorými sa hodnotí odolnosť príslušných 
systémov zdravotníctva v prípade krízy, by 
bolo možné účinne bojovať proti 
nedostatku v prípade pandémie, ale aj určiť 
faktory štrukturálnych rizík súvisiace so 
vznikom nedostatku;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 735
César Luena

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že jednotlivé systémy 
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zdravotníctva členských štátov majú rôzny 
charakter v závislosti od i) vzťahu medzi 
verejným a súkromným systémom; ii) 
centralizovaných/decentralizovaných 
systémov riadenia a správy; iii) 
spolufinancovania/úplného verejného 
financovania; alebo iv) zdravotného 
poistenia; vyzýva preto Komisiu a členské 
štáty, aby sa dohodli na kritériách, podľa 
ktorých by sa tieto záťažové testy mali 
vykonávať; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
na základe výsledkov týchto testov 
vypracovali odporúčania pre členské štáty 
(a v niektorých prípadoch ich regióny) s 
cieľom posilniť ich systémy zdravotníctva 
a uspokojiť všetky základné potreby, ktoré 
by mohli vzniknúť v prípade núdzovej 
situácie v oblasti zdravia;

Or. es

Pozmeňujúci 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

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. v súvislosti s vypuknutím krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 víta 
zavedenie flexibilnejších pravidiel s 
cieľom zmierniť nedostatok a uľahčiť 
pohyb liekov medzi členskými štátmi: 
prijatie rôznych formátov balenia, postup 
opätovného použitia, ktorý držiteľom 
povolenia na uvedenie na trh umožní 
získať povolenie v inom členskom štáte, 
predĺženie exspiračnej lehoty, používanie 
veterinárnych liekov atď.; vyzýva 
Komisiu, aby prísne monitorovala 
používanie týchto riešení a zaistila ich 
použitie v prípadoch napätej situácie 
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alebo nedostatku;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že európsky plán 
pripravenosti na pandémiu by mal 
zahŕňať koordináciu informácií o 
distribúcii a spotrebe liekov v členských 
štátoch a primerané vymedzenie 
regulačnej flexibility na riešenie 
nedostatočných dodávok; mali by zahŕňať 
aj široké využívanie mechanizmov 
spolupráce na úrovni EÚ na riešenie 
krízových situácií zameraných na závažné 
cezhraničné ohrozenia zdravia, ako je 
napríklad RescEU a spoločná dohoda o 
verejnom obstarávaní, s cieľom účinne 
posilniť schopnosť reakcie členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 738
Tudor Ciuhodaru

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. požaduje transparentnosť, pokiaľ 
ide o európske úrovne zásob liekov; 
poukazuje na to, že zavedenie európskeho 
systému inventarizácie zásob liekov by 
mohlo uľahčiť transparentnosť v 
dodávateľskom reťazci prostredníctvom 
toho, že by sa výrobcom poskytovali 
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aktuálne informácie, pokiaľ ide o rezervy 
na trhu, čo by umožnilo zlepšiť riadenie 
dodávok; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 739
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. domnieva sa, že systémy zdravotnej 
starostlivosti EÚ potrebujú jasnejšie 
normy a lepšiu interoperabilitu, aby sa 
zabránilo nedostatku liekov a zabezpečila 
sa kvalitná zdravotná starostlivosť pre 
všetkých v spoločnosti, a preto vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu, ktorou sa 
stanovia minimálne normy pre kvalitné 
systémy zdravotnej starostlivosti na 
základe zistení záťažových testov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 740
João Ferreira

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína slová generálneho 
tajomníka OSN, ktorý nedávno uviedol, že 
budúca liečba ochorenia COVID-19 je 
„verejným statkom“, ktorý by sa mal 
sprístupniť všetkým; upozorňuje, že 
ochrana verejného zdravia nie je v súlade 
s túžbou po zisku, ktorú možno uspokojiť 
len prostredníctvom utrpenia mnohých;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 741
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby riešila 
nedostatky v rámci hodnotenia právnych 
predpisov o liekoch na ojedinelé 
ochorenia a pediatrických liekoch s 
cieľom zabezpečiť prístup a cenovú 
dostupnosť a zároveň riešiť neuspokojené 
lekárske potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 742
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. so znepokojením zdôrazňuje 
nedostatok niektorých liekov, ktorý sa 
vyskytol počas krízy spôsobenej 
pandémiou COVID19, vrátane nedostatku 
liekov používaných v intenzívnej 
starostlivosti; zdôrazňuje, že je dôležité 
zachovať výrobu, dodávky, distribúciu, 
vývoj vysokokvalitných liekov a rovnaký 
prístup k nim, čo by mala koordinovať 
agentúra EMA; so znepokojením berie na 
vedomie zákaz vývozu niektorých liekov 
na celom svete a víta záväzok Komisie 
zabezpečiť dodávky liekov; zdôrazňuje, že 
experimentálne používanie liekov na 
liečbu COVID-19 nesmie viesť k 
nedostatku pre pacientov s inými 
ochoreniami, ktorí sú závislí od týchto 
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liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 743
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. vyzýva Komisiu, aby sa otázka 
nedostatku onkologických liekov stala 
stredobodom časti týkajúcej sa liečby 
v rámci pripravovaného európskeho 
plánu na boj proti rakovine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 744
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 22 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22c. trvá na tom, že v príprave na 
vyvinutie a povolenie bezpečnej a účinnej 
vakcíny alebo liečby ochorenia COVID-19 
sa musia prijať všetky kroky na 
zabezpečenie toho, aby bola v Európe a na 
celom svete možná rýchla výroba a 
distribúcia, čím sa zabezpečí spravodlivý a 
rovnaký prístup k vakcíne alebo liečbe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 745
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Návrh uznesenia
Odsek 22 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22c. vyzýva Komisiu, aby využila 
program EU4Health na riešenie 
základných príčin nedostatku liekov v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 746
Alessandra Moretti

Návrh uznesenia
Odsek 22 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22d. víta uznesenie Svetového 
zdravotníckeho zhromaždenia z 18. mája 
2020, v ktorom sa ako globálna priorita 
požaduje univerzálny, včasný a 
spravodlivý prístup ku všetkým kvalitným, 
bezpečným, účinným a cenovo dostupným 
základným zdravotníckym technológiám a 
liekom, ktoré sú potrebné v reakcii na 
pandémiu COVID-19, vrátane ich zložiek 
a prekurzorov, ako aj ich spravodlivá 
distribúcia a naliehavé odstránenie 
neodôvodnených prekážok v súlade s 
ustanoveniami príslušných 
medzinárodných zmlúv vrátane 
ustanovení dohody TRIPS a flexibility, 
ktorá sa potvrdzuje vo vyhlásení z Dauhy 
o dohode TRIPS a verejnom zdraví;

Or. en


