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Изменение  3 

Жузе Инасиу Фария 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0449/2016 

Джовани Ла Вия, Ани Схрейер-Пирик, Матиас Гроте, Жузе Инасиу Фария, 

Катержина Конечна, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Епидемията, предизвикана от вируса Зика 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ф. като има предвид, че има малък 

брой на докладвани случаи на 

предаване на вируса Зика по полов път; 

Ф. като има предвид, че вирусът Зика 

може да се предава по полов път
1,2

 и 

че СЗО заяви, че предаването по 

полов път е относително често
3
; 

_____________________ 
1
http://www.dallascounty.org/department/hhs/pres

s/documents/PR2-2-

16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughS

exualTransmission.pdf. 

2
 https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-

france/. 

3
http://www.reuters.com/article/us-health-zika-

qanda-factbox-idUSKCN0X22TY. 

Or. en 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf.
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf.
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf.
http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf.
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Изменение  4 

Жузе Инасиу Фария 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0449/2016 

Джовани Ла Вия, Ани Схрейер-Пирик, Матиас Гроте, Жузе Инасиу Фария, 

Катержина Конечна, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Епидемията, предизвикана от вируса Зика 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че понастоящем 

се проучва връзката между 

бременните жени, заразени с вируса 
Зика, и рязкото покачване на 

случаите на микроцефалия 

(заболяване, в резултат на което 

децата се раждат с необичайно малки 

глави и в повечето случаи със забавено 

мозъчно развитие) след епидемията от 

Зика – връзка, която съгласно СЗО 

изглежда все по-правдоподобна; като 

има предвид, че тази несигурност, 

както и несигурността относно 

механизмите за предаване, поставя 

жените и подрастващите момичета, 

особено бременните жени и техните 

семейства, в изключително трудно 

положение, по-специално по отношение 

на тяхното здраве и дългосрочните 

последици за домакинството, и че тази 

несигурност по никакъв начин не следва 

да бъде използвана за забавяне на 

неотложни решения и действия, 

необходими за разрешаване на тази 

криза; 

М. като има предвид, че въз основа на 

все по-голям брой предварителни 

изследвания учените с консенсус 

твърдят, че вирусът Зика е една от 

причините за микроцефалия
1
 

(заболяване, което уврежда феталните 

клетки, изграждащи мозъка
2
, 

вследствие на което децата се раждат с 

необичайно малки глави и в повечето 

случаи със забавено мозъчно развитие, и 

което изглежда уврежда плода по 

време на цялата бременност
3
, като 

също така е причина за остра 

възпалителна демиелинизираща 

полиневропатия); като има предвид, че 

несигурността относно здравето на 

неродените деца, както и 

несигурността относно механизмите за 

предаване, поставя жените и 

подрастващите момичета, особено 

бременните жени и техните семейства, в 

изключително трудно положение, по-

специално по отношение на тяхното 

здраве и дългосрочните последици за 

домакинството, и че тази несигурност 

по никакъв начин не следва да бъде 

използвана за забавяне на неотложни 

решения и действия, необходими за 

разрешаване на тази криза; 
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1
http://www.who.int/features/qa/zika/en/. 

2
 http://www.nature.com/news/zika-highlights-

role-of-controversial-fetal-tissue-research-

1.19655. 
3
 Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. 

http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016). 

   

Or. en 

http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655.
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655.
http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655.


 

AM\1091906BG.doc  PE579.866v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2016 B8-0449/5 

Изменение  5 

Жузе Инасиу Фария 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0449/2016 

Джовани Ла Вия, Ани Схрейер-Пирик, Матиас Гроте, Жузе Инасиу Фария, 

Катержина Конечна, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Епидемията, предизвикана от вируса Зика 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7а. като има предвид, че епидемията, 

предизвикана от вируса Зика, показва, 

че следва да се използва пълноценно 

науката, в т.ч. изследванията на 

фетални тъкани, за да се определи по 

какъв начин вирусът Зика би могъл да 

води до генетични аномалии, 

включително микроцефалия, и за да се 

създаде ваксина или лекарство, което 

да предотвратява тежките 

генетични аномалии и дори смърт в 

бъдеще; като има предвид, че 

изследванията на фетални тъкани 

бяха от решаващо значение за 

създаването на ваксини срещу 

рубеола, варицела, бяс и хепатит, 

както и за настоящите научни 

изследвания на HIV/СПИН
1
; като има 

предвид при все това, че тези 

изследвания трябва да бъдат 

провеждани в рамките на 

съответните правни и етични рамки; 

_______________  

1
 http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-

anti-abortion-laws-research-221254. 

Or. en 

http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
http://www.politico.com/story/2016/03/zika-virus-anti-
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Изменение  6 

Жузе Инасиу Фария 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-0449/2016 

Джовани Ла Вия, Ани Схрейер-Пирик, Матиас Гроте, Жузе Инасиу Фария, 

Катержина Конечна, Мартин Хойслинг, Пиерникола Педичини 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Епидемията, предизвикана от вируса Зика 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7б. отбелязва, че изследванията на 

фетални тъкани биха могли да 

разкрият факторите за отключване 

на заболяването и за 

предотвратяване на генетичните 

аномалии и свързаните с тях аборти;  

Or. en 

 

 


