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11.4.2016 B8-0449/3 

Pozměňovací návrh  3 

José Inácio Faria 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Propuknutí viru zika 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění U 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

U. vzhledem k tomu, že se objevilo pár 

zpráv o sexuálním přenosu viru Zika; 

U. vzhledem k tomu, že se virus Zika 

může přenášet sexuální cestou
1,2

 a že 

podle Světové zdravotnické organizace je 

sexuální přenos „relativně běžný
3
“; 

_____________________ 
1
 

http://www.dallascounty.org/department/hhs/press

/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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11.4.2016 B8-0449/4 

Pozměňovací návrh  4 

José Inácio Faria 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Propuknutí viru zika 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že souvislost mezi 

nákazou virem zika u těhotných žen a 

nárůstem mikrocefalie – onemocněním, 

které způsobuje, že se děti rodí s neobvykle 

malou hlavou a že ve většině případů 

dochází k opožděnému vývoji mozku – 

poté, co došlo k epidemii viru Zika, je 

v současné době předmětem výzkumu a je 

podle Světové zdravotnické organizace 

velmi pravděpodobná; vzhledem k tomu, 

že tato nejistota, tak jako nejistota ohledně 

mechanismů přenosu, staví ženy 

a dospívající dívky, zejména těhotné ženy 

a jejich rodiny, do velmi obtížné situace, 

především pokud jde o jejich zdraví 

a dlouhodobé následky pro jejich 

domácnost, a vzhledem k tomu, že tato 

nejistota by v žádném případě neměla 

sloužit k oddálení naléhavých rozhodnutí 

a přijetí opatření nezbytných k vyřešení 

této krize; 

M. vzhledem k tomu, že na základě 

rostoucího počtu případů předběžného 

výzkumu existuje vědecký konsensus 

o tom, že virus Zika je jednou z příčin 

mikrocefalie
1
 – onemocnění, které 

způsobuje, že se děti rodí s neobvykle 

malou hlavou a že ve většině případů 

dochází k opožděnému vývoji mozku
2
, a že 

patrně může poškodit plod v době 

těhotenství
3
 a je také příčinou Guillain-

Barrého syndromu; vzhledem k tomu, že 

nejistota ohledně zdraví nenarozeného 

dítěte, tak jako nejistota ohledně 

mechanismů přenosu, staví ženy 

a dospívající dívky, zejména těhotné ženy 

a jejich rodiny, do velmi obtížné situace, 

především pokud jde o jejich zdraví 

a dlouhodobé následky pro jejich 

domácnost, a vzhledem k tomu, že tato 

nejistota by v žádném případě neměla 

sloužit k oddálení naléhavých rozhodnutí 

a přijetí opatření nezbytných k vyřešení 

této krize; 

 __________________ 

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). 

  

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
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11.4.2016 B8-0449/5 

Pozměňovací návrh  5 

José Inácio Faria 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Propuknutí viru zika 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7a. vzhledem k tomu, že epidemie viru 

Zika svědčí o tom, že musí být využit 

veškerý potenciál vědy, včetně výzkumu 

plodových tkání, s cílem určit, jakým 

způsobem může virus Zika zapříčinit 

vrozené poruchy včetně mikrocefalie, a že 

musí být vyvinuto očkování nebo lék za 

účelem prevence závažných vrozených 

poruch a dokonce úmrtí v budoucnu; 

vzhledem k tomu, že výzkum plodové 

tkáně byl rozhodující pro výrobu 

očkovacích látek proti zarděnkám, planým 

neštovicím, vzteklině a hepatitidě a pro 

současný výzkum zaměřený na 

HIV/AIDS
1
; vzhledem k tomu, že však je 

zapotřebí provádět takový výzkum 

v právních a etických mezích; 

_______________  

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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11.4.2016 B8-0449/6 

Pozměňovací návrh  6 

José Inácio Faria 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0449/2016 

Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, José Inácio Faria, 

Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Propuknutí viru zika 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7b. konstatuje, že výzkum plodové tkáně 

může pomoci pochopit toto onemocnění 

a být prevencí vrozených poruch 

a souvisejících potratů;   

Or. en 

 

 


