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COMUNICAT DE PRESĂ 

referitor la invitația de înscriere adresată reprezentanților societății civile în vederea 

cooptării în Consiliul de administrație (Management Board) și în Comitetul de 

Evaluare a Riscului în Materie de  Farmacovigilență (Pharmacovigilance Risk 

Assessment Committee  = PRAC) ale EMA  

 

Data limită de depunere a cererilor (8 iunie 2018) 

Comisia Europeană a lansat o invitație la exprimarea interesului de către reprezentanții 

societății civile1 în vederea cooptării în Consiliul de administrație și în Comitetul de Evaluare 

a Riscului în Materie de  Farmacovigilență (PRAC) ale Agenției Europene a Medicamentului 

(EMA). Este o oportunitate de participare a reprezentanților societății civile la activitățile 

EMA. 

Scrisorile de intenție trebuie transmise Comisiei Europene până la data de 8 iunie 2018 pentru 

ambele posibilități. 

Consiliul de administrație este organismul de conducere al EMA responsabil de aspectele  de 

buget și planificare, care numește directorul executiv și monitorizează performanța Agenției. 

Comitetul PRAC răspunde de evaluarea și monitorizarea siguranței medicamentelor de uz 

uman. 

Pentru Consiliul de administrație, Comisia va elabora o listă scurtă de candidați și va consulta 

Parlamentul European înainte de numirea de către Consiliu a doi membri reprezentanți ai 

organizațiilor de pacienți, a  unui membru reprezentant al organizațiilor de medici și a unui 

membru reprezentant al organizațiilor medicilor veterinari. Candidații selectați vor fi numiți 

pentru un mandat cu o durată de trei ani, începând cu data 15 iunie 2019. 

În ceea ce privește PRAC, după consultarea Parlamentului European, Comisia va desemna un 

membru reprezentant al organizațiilor de pacienți și un supleant, precum și un membru 

reprezentant al organizațiilor profesioniștilor din domeniul sănătății și un supleant. Mandatul 

persoanelor selectate va avea o durată de trei ani, începând cu data de 1 martie 2019. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en  

https://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en


Rolul membrilor societății civile în cadrul Consiliului de administrație al EMA și al PRAC 

este să se asigure că se ține cont de opiniile și necesitățile pacienților, practicienilor, medicilor 

și farmaciștilor în cadrul discuțiilor și deciziilor luate de Consiliu și de PRAC. 

Informații suplimentare se  pot găsi pe website-ul Comisiei2. 

                                                 
2 https://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en  

https://ec.europa.eu/health/documents/public_call/call_index_en

