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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 16.9.2008 
С(2008) 5032 окончателен 

  

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

за приемане на списъка с кандидатите, който трябва да се представи пред Съвета 
и Европейския парламент във връзка с предлагането на 4 членове на 

управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата 
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

за приемане на списъка с кандидатите, който трябва да се представи пред Съвета 
и Европейския парламент във връзка с предлагането на 4 членове на 

управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, 
като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол 
на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на 
Европейска агенция по лекарствата, 
като отчита, че в член 65 от гореспоменатия регламент се определя съставът на 
управителния съвет, както и процедурата, която трябва да се следва при номинацията 
на членовете му, като съставът включва двама представители на организациите на 
пациентите, един представител на лекарските организации и един представител на 
организациите на ветеринарните специалисти, назначавани от Съвета след консултации 
с Европейския парламент въз основа на изготвен от Комисията списък, включващ 
значително повече кандидати от предвидените длъжности,  
като отчита, че Комисията е направила предложение, включващо всички лица, чиито 
имена е получила след обявена покана за заявяване на интерес, и че за Комисията не е 
било възможно да определи повече кандидати от предвидените длъжности за 
представителите на лекарите и ветеринарните специалисти, тъй като европейските 
асоциации на лекарските организации и на организациите на ветеринарните 
специалисти са провели вътрешен подбор и всяка от тях е предложила по един 
кандидат, който да ги представлява в управителния съвет, 

РЕШИ:  

Член единствен 

Приложеният списък с 6 кандидати се приема от Комисията и се предоставя на Съвета 
и на Европейския парламент за номиниране на 4 членове на управителния съвет на 
Европейската агенция по лекарствата (EMEA). 

Съставено в Брюксел на 16.9.2008 година. 

 За Комисията 
 Günter VERHEUGEN 
 Член на Комисията 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА EMEA — ЧЛЕНОВЕ, КОИТО НЕ СА 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

ЛИЦА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ АСОЦИАЦИИТЕ 

Асоциация на лекарите 

ПКЕЛ (Постоянен комитет на европейските лекари) понастоящем е единствената 
асоциация, представляваща лекарите на европейско равнище. 

ПКЕЛ  
Постоянна комисия на европейските 
лекари  

Lisette Tiddens-Engwirda 

 

Асоциация на ветеринарните специалисти 

Федерацията на ветеринарите в Европа (FVE) понастоящем е единствената 
асоциация, представляваща ветеринарните специалисти на европейско равнище. 

FVE 
Федерация на ветеринарите в Европа  

Henk Vaarkamp 

 

Организации на пациентите 

ECPC 
 
Европейска коалиция на пациентите, 
болни от рак  

Jan Geissler 

EPF 
 
Европейски форум на пациентите 
 

Mike O´Donovan 

EFNA 
 
Европейска федерация на 
неврологичните асоциации 
 

Mary G Baker 

BEUC 
 
Европейска организация на 
потребителите 

Monique Goyens 
 
 
 
 

 


