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Grozījums Nr. 1
Alexandr Vondra

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst to, ka Apvienotās Karalistes 
lēmums izstāties no Eiropas Savienības ir 
ietekmējis EMA darbību un radījis papildu 
izdevumus 51,44 miljonu EUR apmērā, kas 
ietver arī izdevumus saistībā ar personāla 
pārcelšanu uz Nīderlandi un ēku politiku; 
atzinīgi vērtē to, kādā līmenī pārcelšanās 
laikā tika nodrošināta EMA darbību 
kvalitāte un nepārtrauktība;

5. atzīst to, ka Apvienotās Karalistes 
lēmums izstāties no Eiropas Savienības ir 
ietekmējis EMA darbību un radījis papildu 
izdevumus 51,44 miljonu EUR apmērā, kas 
ietver arī izdevumus personālam, birojiem 
un darba videi saistībā ar EMA 
pārcelšanos no Londonas uz Nīderlandi; 
atzinīgi vērtē to, kādā līmenī pārcelšanās 
laikā tika nodrošināta EMA darbību 
kvalitāte un nepārtrauktība;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pieņem zināšanai, ka EMA 
2019. gadā saņēma 20 ziņojumus no ārēja 
avota par pārkāpumiem un ka tika slēgtas 
13 lietas, kas saņemtas 2019. gadā, un 
11 lietas, kas saņemtas iepriekšējos gados;

9. pieņem zināšanai, ka EMA 
2019. gadā saņēma 20 ziņojumus no ārēja 
avota par pārkāpumiem un ka tika slēgtas 
13 lietas, kas saņemtas 2019. gadā, un 
11 lietas, kas saņemtas iepriekšējos gados; 
aicina EMA analizēt minēto pārkāpumu 
iemeslus;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka Covid-19 vakcīnas 10. atzinīgi vērtē EMA centienus 
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apstiprināšanas procedūrai EMA ir jānorit 
ātri un pārredzami; norāda, ka īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš šādu vakcīnu 
klīnisko izmēģinājumu datu pārredzamībai;

uzlabot rīcībpolitiku par pārredzamību 
attiecībā uz zālēm un vakcīnām pret 
Covid-19; norāda, ka Covid-19 vakcīnas 
apstiprināšanas procedūrai EMA ir jānorit 
ātri un pārredzami; norāda, ka īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš šādu vakcīnu 
klīnisko izmēģinājumu datu pārredzamībai; 
atzinīgi vērtē EMA lēmumu publicēt 
klīnisko pētījumu ziņojumus par zālēm un 
vakcīnām pret Covid-19 trīs dienu laikā 
pēc tirdzniecības atļaujas piešķiršanas; 
mudina EMA publicēt datus par 
klīniskajiem izmēģinājumiem pirms 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas vai 
vismaz publicēt tos laicīgi; aicina EMA 
pieprasīt, lai klīnisko izmēģinājumu 
sponsori pirms tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas publiskotu savus klīnisko 
izmēģinājumu protokolus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atzinīgi vērtē EMA centienus 
palielināt savu darbību pārredzamību, jo 
īpaši centienus, kas veikti, lai ievērojami 
vienkāršotu ziņošanu par klīniskajiem 
izmēģinājumiem universitātēs un 
slimnīcās, un citus uzlabojumus, kuru 
rezultātā tika ziņots par vairāk klīnisko 
izmēģinājumu rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

10.b aicina EMA arī turpmāk palielināt 
savu darbību pārredzamību; jo īpaši 
aicina EMA pēc iespējas drīz atsākt 
cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko datu 
publicēšanas politiku (“Politika 0070”), 
kas tika apturēta 2018. gada decembrī un 
joprojām nav atjaunota;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.c ar bažām norāda, ka EMA 
joprojām neapstiprina pieprasījumus par 
piekļuvi dokumentiem pa e-pastu, un pauž 
nožēlu par to, ka atbilde uz minētajiem 
pieprasījumiem parasti tiek saņemta ar 
ilgu kavēšanos, kas pārsniedz vienu gadu; 
aicina EMA turpmāk publiski noteikt un 
ievērot skaidrus termiņus atbildēšanai uz 
šādiem pieprasījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Tilly Metz, Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
10.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.d atgādina EMA, ka ir steidzami 
jāpiemēro Regula (ES) Nr. 536/20141a; 
atgādina, ka tas būs iespējams tikai tad, 
kad tiks ieviesta pilnībā funkcionējoša 
klīnisko izmēģinājumu informācijas 
sistēma, ko vairāk nedrīkst atlikt; aicina 
EMA klīnisko izmēģinājumu informācijas 
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sistēmā iekļaut pilnībā publisku 
uzraudzības instrumentu paneli, kas ļautu 
sabiedrībai uzraudzīt un salīdzināt valstu 
kompetento iestāžu un klīnisko 
izmēģinājumu sponsoru sniegumu, 
tostarp laikus izpildīt savus dažādos 
pienākumus; 
__________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) 
Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu 
klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ 
Direktīvu 2001/20/EK (OV L 158, 
27.5.2014., 1. lpp.)

Or. en


