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LV Vienoti daudzveidībā LV

11.2.2019 B8-0071/6

Grozījums Nr. 6
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina Komisiju un valstu iestādes 
sadarboties, lai sniegtu juridisku 
medicīniskās marihuānas definīciju, un 
izšķirt skaidru nodalījumu starp Eiropas 
Zāļu aģentūras EMA vai citu regulatīvo 
aģentūru apstiprinātām marihuānu 
saturošām zālēm, medicīnisko marihuānu, 
kas nav pamatota ar klīnisko izpēti, un 
citiem kaņepju pielietojumiem (piemēram, 
atpūtas vai rūpniecības);

1. aicina Komisiju un valstu iestādes 
sadarboties, lai sniegtu juridisku 
medicīniskās marihuānas, t. i., 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
marihuānas, definīciju, un izšķirt skaidru 
nodalījumu starp Eiropas Zāļu aģentūras 
EMA vai citu regulatīvo aģentūru 
apstiprinātām marihuānu saturošām zālēm, 
medicīnisko marihuānu, kas nav pamatota 
ar klīnisko izpēti, un citiem kaņepju 
pielietojumiem (piemēram, atpūtas vai 
rūpniecības);

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/7

Grozījums Nr. 7
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina dalībvalstis nodrošināt 
medicīnas speciālistiem pienācīgu 
medicīnisko apmācību un veicināt plašākas 
zināšanas par medicīnisko marihuānu, 
pamatojoties uz neatkarīgu un plaša 
mēroga pētniecību; turklāt aicina 
dalībvalstis ļaut ārstiem brīvi pieņemt 
lēmumu profesionālā līmenī un izrakstīt 
regulatora apstiprinātas marihuānu 
saturošas zāles pacientiem ar attiecīgo 
veselības stāvokli un ļaut farmaceitiem 
likumīgi apkalpot šīs receptes; uzsver, ka ir 
nepieciešama apmācība un piekļuve 
literatūrai, kas paredzēta visam medicīnas 
personālam — piemēram, medicīnas 
studentiem, ārstiem un farmaceitiem, — 
par neatkarīgu zinātnisko pētījumu 
rezultātiem;

9. aicina dalībvalstis nodrošināt 
medicīnas speciālistiem pienācīgu 
medicīnisko apmācību un veicināt plašākas 
zināšanas par medicīnisko marihuānu, 
pamatojoties uz neatkarīgu un plaša 
mēroga pētniecību; turklāt aicina 
dalībvalstis ļaut ārstiem brīvi pieņemt 
lēmumu profesionālā līmenī un izrakstīt 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
marihuānu pacientiem ar attiecīgo 
veselības stāvokli un ļaut farmaceitiem 
likumīgi apkalpot šīs receptes; uzsver, ka ir 
nepieciešama apmācība un piekļuve 
literatūrai, kas paredzēta visam medicīnas 
personālam — piemēram, medicīnas 
studentiem, ārstiem un farmaceitiem, — 
par neatkarīgu zinātnisko pētījumu 
rezultātiem;
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11.2.2019 B8-0071/8

Grozījums Nr. 8
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Komisiju sadarboties ar 
dalībvalstīm, lai uzlabotu vienlīdzīgu 
piekļuvi marihuānu saturošām zālēm un 
nodrošinātu, ka, ja tās ir atļautas, 
izdevumus par zālēm, kuras ir efektīvas 
noteikta veselība stāvokļa ārstēšanai, sedz 
veselības apdrošināšanas shēmas, kā tas ir 
citu zāļu gadījumā; aicina dalībvalstis 
nodrošināt pacientiem drošas un 
vienlīdzīgas iespējas izvēlēties starp 
dažādiem marihuānu saturošu zāļu 
veidiem, vienlaikus nodrošinot, ka 
pacientiem ārstēšanās laikā līdzās ir 
specializējušies medicīnas speciālisti;

10. aicina Komisiju sadarboties ar 
dalībvalstīm, lai uzlabotu vienlīdzīgu 
piekļuvi medicīniskiem nolūkiem 
paredzētai marihuānai un nodrošinātu, ka, 
ja tās ir atļautas, izdevumus par zālēm, 
kuras ir efektīvas noteikta veselība stāvokļa 
ārstēšanai, sedz veselības apdrošināšanas 
shēmas, kā tas ir citu zāļu gadījumā; aicina 
dalībvalstis nodrošināt pacientiem drošas 
un vienlīdzīgas iespējas izvēlēties starp 
medicīniskiem nolūkiem paredzētas 
marihuānas dažādiem veidiem, vienlaikus 
nodrošinot, ka pacientiem ārstēšanās laikā 
līdzās ir specializējušies medicīnas 
speciālisti;

Or. en
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11.2.2019 B8-0071/9

Grozījums Nr. 9
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 
būtu pietiekami pieejamas marihuānu 
saturošas zāles faktisko vajadzību 
segšanai — vai nu veicot ražošanu saskaņā 
ar dalībvalstu nacionālajiem medicīnas 
standartiem, vai varbūt ar importu, kas 
atbilst to nacionālajām prasībām attiecībā 
uz marihuānu saturošām zālēm;

13. aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 
būtu pietiekami pieejama medicīniskiem 
nolūkiem paredzēta marihuāna faktisko 
vajadzību segšanai — vai nu veicot 
ražošanu saskaņā ar dalībvalstu 
nacionālajiem medicīnas standartiem, vai 
varbūt ar importu, kas atbilst to 
nacionālajām prasībām attiecībā uz 
medicīniskiem nolūkiem paredzētu 
marihuānu;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Miriam Dalli, Guillaume Balas
S&D grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzsver, ka marihuānu saturošu 
zāļu visaptverošs un ar pierādījumiem 
pamatots regulējums nozīmētu papildu 
resursus valsts iestādēm, tas ierobežotu 
nelegālo tirgu un nodrošinātu kvalitāti un 
precīzu marķēšanu, kas palīdzētu kontrolēt 
tirdzniecības vietas, ierobežotu šīs vielas 
pieejamību nepilngadīgajiem un 
nodrošinātu juridisko noteiktību, un 
pacientiem nodrošinātu drošu pieejamību 
tās lietošanai medicīniskos nolūkos — 
ievērojot īpašus piesardzības pasākumus 
jauniešiem un grūtniecēm;

16. uzsver, ka medicīniskiem nolūkiem 
paredzētas marihuānas visaptverošs un ar 
pierādījumiem pamatots regulējums 
nozīmētu papildu resursus valsts iestādēm, 
tas ierobežotu nelegālo tirgu un 
nodrošinātu kvalitāti un precīzu 
marķēšanu, kas palīdzētu kontrolēt 
tirdzniecības vietas, ierobežotu šīs vielas 
pieejamību nepilngadīgajiem un 
nodrošinātu juridisko noteiktību, un 
pacientiem nodrošinātu drošu pieejamību 
tās lietošanai medicīniskos nolūkos — 
ievērojot īpašus piesardzības pasākumus 
jauniešiem un grūtniecēm;

Or. en


