
 

 

President: Klaus Meier (Germany); Vicepresidents: Alain Astier (France), Mikael Daouphars (France),  

Ahmet Sami Bosnak (Turkey), Secretary: Fiona Fenech (Malta); Treasurer: Camille Groos (Luxembourg) 

Membershipservice c/o DGOP e.V., Veritaskai 6, 21079 Hamburg, Germany 
E-Mail: membershipservice@esop.li, Fax: +49 (40) 466 500 100 

EU-Transparencyregister : http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 

 

ESOP c/o DGOP e.V. , Veritaskai 6, 21079 Hamburg 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Hamburg, 22.05.2018 
 
 

Ува жаеми член на парламента, 
 
Както знаете, ние ви писахме писмо през есента на 2016 г. и обещахме на вас -  
членовете на комисията по заетост и социални въпроси, нашата подкрепа при 
разработването на предложения за реорганизация на безопасността при работни 
условия. 
 
Миналия месец делегати от почти всички държави-членки на ЕС и други съседни 
държави, се обърнаха към стандартите за качество на онкологичната 
фармацевтична услуга (QuapoS), които са разработвани  повече от 20 години и 
утвърдени  в шестата си версия. 
 
Още веднъж трябва да демонстрираме изисквания към законодателите, тъй като 
онкологичните фармацевти осигуряват безопасни и здравословни условия на труд 
в системата на здравеопазването. 
 
Забелязахме, че Европейският парламент се занимава с проблемите, които ни 
засягат в доклада засягащ директива на Европейския парламент и на Съвета с 
предложение за изменение  на Директива 2004/37 / ЕО за защита на работниците 
от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на 
работа (COM (2017) 0011 - C8-0010 / 2017 - 2017/0004 (COD). 
 
Бихме искали да видим някои по-практични въпроси, които биха могли да 
илюстрират по-добре действителността, за да се защитят напълно работните 
условия на всички здравни работници. Независимо разследване на равнище ЕС, 
което няма да бъде повлияно от различни компании, би допринесло значително. 
 
Ето защо направихме предложение, което бихме искали да ви предадем лично. 
Надяваме се, че заедно с вас можем да осигурим устойчив принос за служителите 
в Европа. 
 
 Винаги сме на ваше разположение за всякакви въпроси. 
 
С най-добри пожелания, 
 
Velina Hristova Grigorova 

 
Committee on Employment and Social Affairs 
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